Bedrijfsinformatie
Maître Paul B.V. gevestigd te Tilburg heeft zich ontwikkeld tot één van de grotere industriële banketbakkerijen van
Europa en maakt sinds april 2012 onderdeel uit van het Japanse bedrijf Châteraisé. Bij de locatie Tilburg werken
circa 200 medewerkers. Naast de Nederlandse markt belevert Maître Paul ook klanten in o.a. België, Duitsland,
Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan. In het buitenland wordt voornamelijk met producten onder private label
gewerkt. De dynamiek van de markt zorgt ervoor dat we een flexibele organisatie hebben waarin kwaliteit hoog in
het vaandel staat. Mede dankzij deze zeer goede kwaliteit en de continue ontwikkeling van nieuwe producten, zijn
wij marktleider in Nederland.
De functie
Ben jij de schakel tussen de techniek en productie met jouw kennis? Heb jij een technische opleiding afgerond en
wil jij jezelf verder ontwikkelen binnen een klein hecht team? Dan hebben wij bij Maître Paul een mooie uitdaging
voor een:

PRODUCTIE ENGINEER (M/V)
(fulltime)

De functie
Je start als Engineer ter ondersteuning van de Senior Engineer waarbij je je gaat bezighouden met het verbeteren
van de complete, technische ondersteuning aan de productie. Denk hierbij aan het ontwikkelen, vernieuwen en
verbeteren van de processen en machines. Voor een optimaal verloop van het productieproces ondersteun je de
Manager Technische Dienst op het gebied van technische problemen, kwaliteit en de kosten van het
productietraject. Ook verricht je onderzoek en draag je zorg voor advisering met betrekking tot technische
optimalisaties, processen en nieuwe en/of vervangende machines. Bij het geven van advies schakel je met diverse
partijen en verschillende lagen binnen het bedrijf. Daarnaast begeleid je technische projecten en doe je ook de
voorbereiding. Taken die hierbij komen kijken zijn: investeringsaanvragen, engineering technisch jaarplan
opstellen en je bent verantwoordelijk voor het eindresultaat. Verder maak je gebruik van Autocad om tekeningen
en hulpmateriaal voor de productie uit te werken. Je bent hands-on ingesteld en werkt in het team van 4
personen.
Profiel
Om in deze functie goed tot je recht te komen, is het van belang dat jij jezelf herkent in het onderstaand
geschetste profiel:
 HBO werk- en denkniveau (Werktuigbouwkunde, Mechatronica);
 je hebt kennis over machines en processen;
 je kunt in een dynamische omgeving werken en het overzicht bewaren;
 goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Wat bieden wij
Niet alleen onze producten, maar ook onze mensen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Er is ruimte voor
dynamiek, persoonlijke aandacht, opleiding, ontwikkeling en een prettige werkomgeving. Een marktconform
beloningspakket maakt dit aanbod compleet.
Interesse?
Graag ontvangen wij van jou een uitgebreide motivatiebrief en curriculum vitae. Deze kun je richten aan de HR
afdeling van Maître Paul B.V.: personeelenorganisatie@maitrepaul.com
Vragen?
Ben je enthousiast geworden maar zou je nog meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met de afdeling
HR via telefoonnummer 013-5951000.
Note voor recruitmentbureaus: we werken met zorgvuldig geselecteerde bureaus. Acquisitie op basis van deze vacature is niet zinvol noch gewaardeerd. Het verzenden van
ongevraagde profielen zal betekenen dat deze kandidaten worden behandeld als directe sollicitaties.

