
 
 

 

 
Vacature storing/onderhoud monteur 

 
Functieomschrijving 
Elke dag draag jij zorg voor het machinepark, de bedrijfsinstallaties en de andere faciliteiten op jouw 
nieuwe werkplek, rekening houdend met voedselveiligheid voorschriften.  

Gedurende jouw werkdag verricht je verschillende onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Ook 
het uitvoeren van inspecties, modificaties, assisteren bij grotere projecten en het begeleiden van 
externe monteurs behoort tot je taken.  

Binnen ons team pak je zelfstandig je taken op, waarbij je veel vrijheid hebt in deze afwisselende  
functie. Je handelt een klus van begin tot eind af, inclusief de bijbehorende bestellingen en 
administratie. Uiteraard gaat dit alles in overleg en met ondersteuning van je collega’s. 

Voor de administratieve verwerking gebruiken wij het software pakket Ultimo. Het genereren en 
afhandelen van werkorders mag je zelf regelen, waarna de machine historie automatisch wordt 
opgenomen in Ultimo. Daarnaast zorg jij als storingsmonteur ervoor dat je alle mechanische en 
elektrotechnische storingen oplost. Dit betekent ook de PLC storingen.  

De functie wordt uitgevoerd in dagdienst en uiteraard bestaat er de mogelijkheid tot het volgen van 
cursussen. 

Functie-eisen 
De ultieme kandidaat voor deze functie beschikt over de volgende competenties of is bereid zich dit 
eigen te maken: 

• Jij hebt minimaal mbo 4 werk- en denkniveau met een afgeronde technische opleiding; 
• Jij hebt ervaring in het oplossen van storingen en werken met Siemens S7 PLC's; 
• Je bezit kennis van mechanische en elektrotechnische werkzaamheden; 
• Je hebt kennis van hydrauliek en pneumatiek of bent bereidt dit op te doen; 
• Je ziet het als een uitdaging om het werk van begin tot eind af te maken; 
• Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit en bent bereid mee te draaien in ons 24 uurs storing rooster; 
• Je kunt zelfstandig werken en bent bereid tot het volgen van de benodigde cursussen. 

Onze storingsmonteur is 
• Betrouwbaar 
• Constant aan het verbeteren 
• Teamspeler 
• Technisch 

Wij bieden 
Je komt te werken in een snel groeiende, internationaal georiënteerde organisatie waar je veel 
mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen 
 

• Je ontvangt een marktconform salaris, met daarbovenop 8% vakantiegeld; 



 
 

 

• Je hebt recht op 25 verlofdagen per jaar wanneer je fulltime werkt; 
• Een goed pensioenplan; 
• Onze organisatie is aangesloten bij de zoetwaren cao; 
• Er is dagelijks biologisch fruit op de zaak 
• Jaarlijks een personeelsuitje en een nieuwjaarsborrel; 
• Mogelijkheid tot deelname aan het sport- / fitnessplan, een fietsplan en het bezoeken van FC 

Twente wedstrijden. 

 
Wil je op deze functie solliciteren? 
Stuur je sollicitatie met CV naar personeelszaken@brinkers.com of stuur een brief met CV naar: 
 
Brinkers Food B.V. 
T.a.v. personeelszaken 
Marssteden 58 
7547 TD, Enschede  
 
Voor meer informatie kun je bellen met Iris Hassink: 053-4282725 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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