Van de Bilt zaden e n vlas bv, gevest igd is in Sluiskil, is een vooruitstreven d & dynamisch
internationaal familiebedrijf actief in de agro -industrie sinds 1897. Het bedrijf is actief in
verschillende schakels van de keten: teelt, verwerking en handel van vlas en fijne (zaai -)
zaden. Hiervoor beschikt het over diverse oogstmachines en productielijnen in Sluiskil voor
het verwerken van vlas tot linnen en het reinigen v an zaden. Het seizoensgebonden karakt er
en de diversiteit v an de verschillende act iviteiten zorgt voor veel afwisseling .
Meer informatie: www.vandebiltzadenvlas.com
Ter versterking van ons team zijn we per onmiddellijke ingang op zoek naar een:

ALLROUND MONTEUR (36-40 uur)
Samen met je collega’s verricht je onderhouds-, reparatie- en aanpassing werkzaamheden aan productieinstallaties en oogstmachines op (voornamelijk) werktuigbouwkundig gebied zodanig dat een juiste en veilige
werking van de installaties/apparatuur wordt gewaarborgd. Als team vul je elkaar aan daar waar nodig is.

Kerntaken:
-

Periodieke inspecties/ preventief onderhoud
Verhelpen van acute storingen aan productielijnen of veldmachines
Klein/ groot onderhoud aan de veld-, oogstmachines & overig rijdend materiaal
Werkzaamheden registreren & mede zorg dragen voor veilige werkomgeving
Ondersteunen van monteurs van externe firma’s

Jouw profiel:
Het sleutelen ligt jou van nature. Naast de kennis van en inzicht in technische installaties en machines ben je
ook praktisch en zelfstandig ingesteld om problemen op te lossen en verbeteringen aan te dragen en uit te
voeren. Je bent nauwkeurig, draagt zorg voor een schone werkplek, en voelt je verantwoordelijk voor je werk en
je collega’s. Oproepdiensten zijn geen probleem.

Daarnaast verwachten wij het volgende van je:

- Mechanisch goed onderlegd, eventueel ook basis elektronica.
- Hands- on mentaliteit & hoog verantwoordelijkheidsgevoel
Aangeboden:
Ons bedrijf kent een informele werksfeer die open staat voor nieuwe initiatieven en persoonlijke groei. We
bieden een goed arbeidsvoorwaarden pakket dat past bij de functie. De baan is afwisselend & uitdagend met
veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een ervaren en gemotiveerd team.
Interesse?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Eugenie van de Bilt, tel. 0115-471922. Of stuur je brief met
C.V. per e-mail naar: info@vandebiltzadenvlas.com of per post naar: Postbus 16 4540 AA Sluiskil- Nederland

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

