Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor de volgende functie:

Leerling Monteur BBL
Ben jij de enthousiaste leerling monteur die bereid is om te investeren in zichzelf? Is
techniek jouw op het lijf geschreven en wil jij jezelf hierin ontwikkelen? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
Onder begeleiding word je ingewerkt in alle voorkomende werkzaamheden binnen
onze afdeling Technische Dienst en word je betrokken worden in technische projecten
met betrekking tot de productiemachines en installaties. Dit zullen steeds meer
projecten zijn, afhankelijk van je eigen ontwikkeling. Daarnaast houd je je bezig met
het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en verhelp je storingen onder
begeleiding van een ervaren Storings- en Onderhoudsmonteur. Uiteindelijk word er
van je verwacht dat je een zelfstandige Storings- en Onderhoudsmonteur zult gaan
worden.
Als leerling monteur ga je 4 dagen in de week werken en 1 dag in de week volg je
lessen aan het ROC Tilburg. Tijdens jouw opleiding begeleiden wij je op een zo goed
en snel mogelijke manier naar je diploma toe.
Profiel
Wij vragen minimaal een afgeronde opleiding (V)MBO opleiding bij voorkeur in de
richting Techniek. Je hebt de ambitie om door te leren en wij zoeken dan ook iemand
die geïnteresseerd is om in een BBL traject te gaan werken. Je hebt een goede
motivatie en bent erg leergierig. Je gaat nauwkeurig en serieus om met je werk en
hebt als doel zelfstandig te worden. Je kunt goed luisteren en neemt dingen aan
waarbij je ook kritisch kunt zijn. Wij zoeken proactieve mensen die een duidelijk doel
hebben en zich graag willen ontwikkelen binnen de techniek. Je bent woonachtig in
de regio Tilburg.
Over ons
Maître Paul B.V. heeft zich ontwikkeld tot één van de grotere industriële patisserie
banketbakkerijen van Europa. In Tilburg werken we dagelijks met ongeveer 200
medewerkers zo efficiënt mogelijk om kwalitatief, hoogwaardige patisserie producten
te maken. Maître Paul B.V. maakt onderdeel uit van het familiebedrijf Châteraisé.
Châteraisé is een merknaam op het gebied van exclusieve patisserie in Japan.
Wij zijn als bedrijf en als werkgever continue in beweging. We hebben een informele

bedrijfscultuur en er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Wil je meer
weten over ons? Ga dan naar onze website voor meer informatie en een overzicht
van onze actuele vacatures:
www.maitrepaul.nl/corporate/werken-bij-maitre-paul
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.

