Jansen Hoeven,
is een familiebedrijf dat al meer dan 50 jaar
gespecialiseerd is in het telen van losse tomaten. In dit dynamische
glastuinbouwbedrijf wordt dagelijks met een veelzijdig team gewerkt aan
het produceren van de lekkerste tomaten.
Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar:

Allround Technische Dienst (m/v)
Techneut die deze verantwoordelijkheid ziet als uitdaging
(Full time)

Functieomschrijving
In deze zelfstandige en verantwoordelijke functie wordt het jouw uitdaging
om de machinale processen binnen Jansen Hoeven te continueren en te
optimaliseren. De werkzaamheden bestaan uit het direct oplossen van
storingen, het uitvoeren van controles en preventief onderhoud. Je bent
verantwoordelijk voor de correcte planning en uitvoering van alle
onderhoudswerkzaamheden en het beheer van onderdelen. Na een
intensieve inwerkperiode word je uiteindelijk het aanspreekpunt van
externe onderhoudsdiensten.

Wij zoeken naar:













Je hebt minimaal een MBO denk- en werk niveau
Je hebt een afgeronde technische opleiding
Je hebt enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
Je bent handig
Je bent woonachtig op maximaal een half uur van Hoeven (West-Brabant)
Je kunt goed overzicht bewaren
Zelfstandigheid
Eigen initiatief
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Flexibel ten aanzien van werkzaamheden
Accuraat en gedreven
In bezit van rijbewijs

Wat wij van jou verwachten:







Waarnemen van storingen en diagnose stellen
Verrichten van acute werkzaamheden aan installaties wanneer deze in
storing vallen tijdens het proces
Opheffen
van
storingen
door
montage-,
vervangings-,
en
herstelwerkzaamheden
Aanspreekpunt voor leveranciers/monteurs op technisch vlak
Verrichten van periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden aan
installaties en apparatuur
Beheer van de werkplaats

Wat bieden wij jou aan?
Een uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid in een dynamisch organisatie. Hierin krijg je de
mogelijkheid om jezelf persoonlijk verder te ontwikkelen. Binnen Jansen
Hoeven krijg je de vrijheid om op de hoogte te zijn van de nieuwste
ontwikkelingen op je vakgebied en het volgen van benodigde cursussen.
Je salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform aan jouw werkervaring en
CAO Glastuinbouw.

Contactinformatie
Je kunt reageren door een bericht te sturen naar peter@jansenhoeven.nl
Peter Jansen behandelt deze vacature. Voor telefonische informatie is hij
bereikbaar op nummer: 06 54 75 57 69 .
Adres;
Jansen Hoeven
Oude antwerpsepostbaan 82,
4741TL Hoeven

