Heb jij ervaring als Storings- en onderhoudsmonteur en ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging binnen een informele organisatie? Dan hebben
wij een mooie positie voor een ervaren:

STORINGS- & ONDERHOUDSMONTEUR
Als Storings- en onderhoudsmonteur is het jouw job om alle voorkomende
technische storingen aan de productielijnen te verhelpen. Breng jij kennis
en ervaring mee op gebied van elektrotechniek? Dan pas jij in ons team.
70% van de werkzaamheden zijn nu mechanisch maar we zoeken bewust
een elektricien want er komt steeds meer elektra in ons machinepark in
de vorm van robots en PLC-besturing. Als elektromonteur zal het dan ook
jouw rol zijn om de andere monteurs daarin te begeleiden en meer te
leren over elektra werkzaamheden. Verder moeten al de werkzaamheden
geregistreerd en onderbouwd worden voor eventuele audits vanwege de
strenge regelgeving en hoge kwaliteitseisen.
Je komt te werken op de afdeling Technische dienst bestaande uit 12
man. Tijdens deze baan wissel je af tussen drie weken storingsdienst en
drie weken onderhoudsdienst. Elke dienst werk je samen in een team van
twee. Deze teams wisselen ieder jaar zodat iedereen van elkaar kan
leren. De diensten zijn opgedeeld in drie ploegen. Op werkdagen is er 24
uurs bezetting, in de weekenden ben je vrij. Verder heb je eén keer in de
zes weken weekenddienst in consignatie.
Profiel
Om in deze functie goed tot je recht te komen, is het van belang dat jij
jezelf herkent in het onderstaand geschetste profiel:
 Een afgeronde opleiding MBO Elektrotechniek, MTS Energietechniek
of VeV Monteur Sterkstroom Installaties;
 Minimaal 5 jaar werkervaring in de elektrotechniek;
 Ervaring als storingsmonteur;
 Aantoonbare technische kennis/achtergrond;
 Bereid om in ploegen te werken;
 Vanwege de consignatiediensten moet je binnen een uur in Tilburg
kunnen zijn.
 Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als
geschrift.

Over ons
Maître Paul B.V. heeft zich ontwikkeld tot één van de grotere industriële
patisserie banketbakkerijen van Europa. In Tilburg werken dagelijks
ongeveer met 200 medewerkers om zo efficiënt en kwalitatief
hoogwaardig mogelijk patisserieproducten te realiseren. 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 0135951000.
Noot 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.

