
 

 

 

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 in “Healthy Snacking” met onze merken Nakd, BEAR en 

Kiddylicious.  

 

Voor onze locatie in Enkhuizen zijn wij op zoek naar een: 

MAINTENANCE MANAGER 

36-40 uur per week  

 

Deze smaken hebben wij te bieden: 

Peijnenburg investeert al jaren structureel in haar productielocaties. Niet alleen in de 

ontwikkeling van mensen, ook in techniek en verdere automatisering. Samen ontwikkelen, 

verbeteren en professionaliseren richting de toekomst is het credo. Om dit te kunnen 

realiseren zijn wij op zoek naar een Maintenance Manager.  

Verantwoordelijkheden: je geeft leiding aan het TD team van 7 monteurs en zorgt voor een 

optimale beschikbaarheid van het machinepark. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud, 

wijzigingen, uitbreidingen en/of nieuwbouw aan of van productie-installaties, 

energievoorzieningen en gebouwen. Zodanig dat op een efficiënte en kostentechnische 

aanvaarbaardbare wijze wordt voorzien in de technische uitvoering. Daarbij draag je er zorg 

voor dat de TD de productie ondersteunt middels het begeleiden van technische 

werkzaamheden. Daarnaast  ben je aangewezen als Installatieverantwoordelijke van de locatie 

en ben je een actief lid van het Plantteam. 

 

In deze functie rapporteer je aan de Plantmanager. 

Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Je hebt een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur richting Mechatronica, Elektrotechniek,  

Industriële Automatisering; 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in leidinggeven aan een team in een 

productieomgeving,  ervaring in de levensmiddelenindustrie is een pré; 
• Je hebt affiniteit, inzicht in en ervaring met automatiseringssystemen (o.a. SAP)  
•  je hebt ervaring in het initiëren en begeleiden van  van continue verbetertrajecten; 
• Je bent bekend met diverse kwaliteitssystemen en onderhoudssystemen (HACCP, IFS, etc.); 
• Je hebt een goed ontwikkeld analytisch - en conceptueel denkvermogen in o.a. structurele 

aanpak van technische problemen;  
• Je bent ondernemend, wilt continu verbeteren en beschikt over de nodige visie en durf; 
• Je bent in het bezit van goede communicatieve vaardigheden en gaat een open dialoog aan 

met collega’s en medewerkers; 
• Je bent een echte teamspeler met passie voor het vak, je bent besluitvaardig en weet 

mensen te overtuigen;  
• Je beheerst de Nederlandse taal, zowel in woord als 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 bij Koninklijke Peijnenburg? Solliciteer dan 

online of stuur je brief en CV naar recruitment@peijnenburg.nl t.a.v. Marcel de Boer en 

wie weet word jij onze nieuwe collega. 
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