
    

 

             
 
Zet jij je tanden in een carrière bij Peijnenburg? 
En word je onze nieuwe collega? 
 
 
Enkhuizer Koekfabriek BV is onderdeel van Koninklijke Peijnenburg. Wij zijn een moderne, 
innovatieve onderneming met een scherp oog voor talent. Zo werken wij, daar blijven wij jong bij. Al 
ruim honderd jaar. 
Ons motto is om het leven van onze medewerkers en onze klanten iedere dag een stukje lekkerder en 
leuker te maken 

 

 
Voor de productie locatie Enkhuizen zijn wij op zoek naar een: 

Allround monteur Technische Dienst 
Mechatronica, Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde  

32 of 36 uur per week 
 
 

Onder de verantwoordelijkheid van de Coördinator TD ga je het team versterken bij het verhelpen van 
(ver)storingen, onderhoud en verbeteringsprojecten zodat de  productie veilig kan worden hervat en 
stagnatie tot een minimum beperkt blijft. De werktijden liggen tussen 6.00 tot 22:15 uur en je werkt 
gemiddeld 1 avond per week.  
Daarnaast bewaak je de voorraadniveaus zodat de onderdelen/materialen tijdig besteld kunnen 
worden. 
 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  
Je bent bezig of hebt een afgeronde Technische MBO opleiding niveua 3, bij voorkeur in de 
mechatronica, elektrotechniek of werktuigbouwkunde  
Je vindt het een uitdaging om  Storingsdienst te lopen en Onderhoud te doen 
Je hebt een proactieve, gemotiveerde en flexibele instelling 
Je bent  leergierig en beschikt over de nodige durf en lef; 
Je vindt het leuk om met collega’s van verschillende afdelingen samen te werken 
Je wilt leren meedenken- en werken aan het verbeteren van productieprocessen; 
Je vindt veiligheid en hygiëne belangrijk;  
 
Wat voor ons gesneden koek is: 
Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een 
dynamische en succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze 
organisatie laat zich omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. 
Bij ons krijg je net als onze producten alle kansen om je te ontwikkelen en is er natuurlijk altijd een 
koekje bij de koffie of thee.  
 

 
Ben jij degene die samen met ons het leven een stukje lekkerder en leuker gaat maken? 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie dan kun je contact opnemen met Renate Gerrets 
Hoofd Technische Dienst 0228-351934. Solliciteren mail jouw CV met motivatiebrief naar recruitment 
@peijnenburg.nl  
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