
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van 
kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de 
merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn wij ook sterk 
vertegenwoordigd in “Healthy Snacking” met onze merken Nakd, Bear en Trek. Kiddylicious is er voor de 
allerkleinsten 

Voor de locatie in Geldrop zoeken wij een: 

 

Allround Monteur  
Die blij wordt van uitdagingen  

36 uur per week 
 

 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
Als Allround Monteur verhelp je (ver)storingen en voer je reparaties uit zodat de productie veilig kan worden 
hervat en stagnatie tot een minimum beperkt blijft. Daarnaast verricht je preventief en correctief onderhoud aan 
installaties en productielijnen, neem je deel aan verbeterprojecten en bewaak je de voorraadniveaus zodat de 
onderdelen/materialen tijdig besteld kunnen worden. Je rapporteert aan het Hoofd Technische Dienst. 
 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is: 

• Je beschikt over een afgeronde MBO niveau 4 opleiding, bij voorkeur Mechatronica of Elektro; 

• Je hebt ervaring als Allround monteur in een productieomgeving 

• Je hebt een proactieve, flexibele instelling en werkt zelfstandig; 

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je bent probleemoplossend, kritisch en energiek; 

• Je werkt gestructureerd en laat zien dat je een echte doorzetter bent; 

• Je denkt en werkt mee aan het verbeteren van productieprocessen; 

• Je hebt een visie en wilt je graag ontwikkelen; 

• Je hebt geen probleem met een eventuele 3-ploegendienst 

• In verband met het draaien van storingsdiensten woon je maximaal 45 minuten rijden van Geldrop. 
 

 
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. 

 
Enthousiast? 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie dan kun je contact opnemen met Frank van Hoof Plantmanager 
06-50613018. Solliciteren, mail jouw CV met motivatiebrief naar recruitment @peijnenburg.nl  

 

mailto:recruitment.enkhuizen@peijnenburg.nl

