
  

  

 
 
 
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een 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 
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR en TREK.  

 
Voor de productielocatie in Sintjohannesga zoeken wij een: 

 

Allround Onderhoudsmonteur 
36 uur per week  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
In deze functie houd jij je bezig met het zelfstandig verrichten van preventieve en correctieve, mechanische en 
elektrotechnische werkzaamheden. Zo ben je bezig met het uitvoeren van werkopdrachten en het afstellen en 
inregelen van machines en installaties. Dit kan inhouden dat jij zelfstandig preventief onderhoud aan onze 
(verpakkings)lijnen uitvoert, maar ook meedenkt over de inhoud van de onderhoudsbeurten. Het is belangrijk dat 
je actief mee denkt over de onderhoudsplanning en priostelling van het onderhoud. Daarnaast geef jij 
aanwijzingen en instructies aan productie medewerkers t.a.v. bediening en onderhoud.  

 
Je wordt enthousiast van het optimaliseren en opstellen van het onderhoudssysteem en het doen van voorstellen 
ter verbetering van bepaalde situaties en waar nodig neem je deel aan projectgroepen.  

 
Met andere collega’s zorgen voor een prettige en schone werkomgeving, verzorg je een juiste opslag van 
technische onderdelen en signaleer je dreigende tekorten. We werken in een klein team waarbij samenwerking 
belangrijk is, hierbij kan het zijn dat je elkaar vervangt (ook in de 3-ploegen).   
 
In deze functie rapporteer je aan de Maintenance Manager. 
 
 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Je hebt een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur richting Mechatronica. 

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een onderhoudsmonteur functie. 

• Je bent bereid incidenteel te werken in een 3 ploegen dienst. 

• Je Nederlands en Engels is uitstekend in woord en geschrift.  

 
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. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze 
medewerkers. 
 
Enthousiast? 
Word jij razend enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar 
recruitment@peijnenburg.nl t.a.v. J. Miedema 
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