Bakkerij Holland is een familiebedrijf waar, al vanaf 1937, de lekkerste
broden worden gebakken. Als pionier is Bakkerij Holland vroeger lijnmatig
gaan bakken waardoor de organisatie is blijven groeien. Momenteel is er
naast de vestiging in Vriezenveen in 1999 een fabriek in Roosendaal
geopend. Bakkerij Holland bakt voornamelijk brood, kleinbrood, bake-off en
vruchtenbrood voor zowel bekende supermarkten als voor de eigen
bakkerswinkels.
In Vriezenveen staat er een mooie vacature in dagdienst als Hoofd
Technische Dienst voor je open.

Hoofd Technische Dienst (MBO/HBO)
VERVULD
Jouw team van tien monteurs is erg divers. Van leerling monteur die je nog veel bij kan brengen tot
ervaren monteurs, Bakkerij Holland heeft ze in dienst. Naast de dagelijkse coördinatie van deze
diverse groep, krijg je ook de kans om verbeteringen door te voeren waar mogelijk. Zie jij
verbeterpunten op technisch gebied? Dan ga jij er actief mee aan de slag. Het is een functie waarin je
echt je ei kwijt kan, het proces is namelijk nog niet dichtgetimmerd!
En verder
Ga je aan de slag met een goede planning, zodat al het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd
en de productie van broden kan blijven draaien
Lever je een bijdrage in de ontwikkeling van de technische afdeling door onder andere structuur
aan te brengen, het onderhoudssysteem Ultimo tegen het licht te houden en de afdeling naar
een hoger niveau te tillen
Ben je proactief bezig met voorstellen over de verbetering, aanpassing en revisie van machines
en apparatuur
Zorg je voor een goede communicatie richting de medewerkers van de technische dienst, de
productiemedewerkers en de directie

"Als Hoofd Technische Dienst ga je aan de slag met de
structuur van de afdeling om het kwaliteitsniveau te
verhogen."
Functie-eisen
Omdat je binnen Bakkerij Holland een essentiële rol krijgt, is het van belang dat jij als Hoofd
Technische Dienst al ruime ervaring hebt met procesinstallaties, zowel mechanisch als

elektrotechnisch. Bij voorkeur opgedaan in een food procesomgeving. Daarnaast heb je ook al enige
leidinggevende ervaring opgedaan.
Daarnaast is het voor deze vacature van belang dat je:
Beschikt over een afgeronde mbo/hbo opleiding richting werktuigbouwkunde of vergelijkbare
kennis in de techniek hebt opgedaan
Goed omgaat met de druk die er bij komt kijken. Het is namelijk van belang dat de productie op
volle toeren kan blijven draaien
In staat bent om op de juiste manier te communiceren met je team
Beschikt over analytische vaardigheden om complexe vraagstukken op het gebied van
technische ontwikkeling op te lossen
Ervoor openstaat om zo nu en dan ook op zaterdag aanwezig te zijn. Ook ben je bereid om te
komen helpen wanneer er grote problemen zijn.

Aanbod
Je komt te werken in een familiebedrijf waarin een hoge mate van betrokkenheid de boventoon voert.
Het is een afwisselende functie in een dynamisch en financieel gezond bedrijf, waarbij er oog is voor
persoonlijke groei.
Wat mag je verder verwachten:
Een salaris tussen de €4000 en €6000 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband
25 vakantiedagen per jaar wanneer je fulltime werkt
Een functie in dagdienst. Je hoeft geen storings- en avonddiensten te draaien
De garantie dat je niet op zondag hoeft te werken
Er wordt gewerkt volgens de cao bakkersbedrijf

Reageren
Bakkerij Holland heeft ervoor gekozen deze vacature op exclusieve basis bij Professionals in Food uit
te zetten. Wij nemen daarom de volledige werving en de eerste selectie voor onze rekening.
Bij interesse ontvangen wij jouw sollicitatie graag. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met jouw gegevens
om en nemen altijd binnen vijf werkdagen contact met jou op.
Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Eerste telefonische selectie en nadere bespreking Bakkerij Holland
Match? Introductie bij Bakkerij Holland
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Zwolle
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Bakkerij Holland
Tweede gesprek bij Bakkerij Holland
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Mark Jonker, Recruitment Consultant, via
het telefoonnummer 085 105 0127. Hij staat je graag te woord!
Op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de levensmiddelenindustrie, maar is deze baan het net
niet voor jou? Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor food vacatures. Zit jouw
vervolgstap nu niet tussen ons actuele aanbod, stuur ons dan een open sollicitatie. Wij nemen
vervolgens binnen vijf werkdagen contact op om jouw wensen en ambities te bespreken en om je
welkom te heten in ons netwerk. Join the club!
Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze
vacatures.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Vriezenveen
mbo / hbo
Senior
40
€4000 - €6000

SOLLICITEER

BEKIJK VACATURE ONLINE

Wanneer de vacature niet meer onder de gekoppelde URL geadverteerd staat dan kom je direct op
onze overzichtspagina met vacatures uit. Mogelijk vind je daar alsnog de vacature onder een nieuwe
URL. Anders is de vacature inmiddels verlopen.

Contactpersoon
Mark Jonker

