De Vegetarische Slager (Breda) heeft een droombaan voor een innovatieve

Medewerker Technische Dienst (32 - 40 uur)
Meer over ons
Onze droom is om geen dieren meer te gebruiken voor onze consumptie. Smaakervaring staat voorop bij de keuzes
die we maken, omdat we geloven dat dit de manier is om vleesliefhebbers ervan te overtuigen dat ze niets hoeven
te missen met onze producten. Een waar feestm, zonder het beest! Door vakmanschap, menselijke connecties,
ondernemerschap, rebelsheid, humor, passie, optimisme, duurzaamheid en pionieren, willen we de grootste slager
ter wereld worden, zodat we onze grote droom kunnen waarmaken. Sinds we eind 2018 onze krachten hebben
gebundeld met Unilever, komt die droom elke dag dichter bij de realiteit! Herken je jezelf in deze woorden? In onze
droom? Misschien heb je altijd het gevoel gehad dat je dit gemist hebt in de banen die je tot nu toe hebt gedaan?
Dat hadden wij zeker, en daarom zijn we super blij dat we dit in de Vegetarische Slager hebben gevonden! Doe mee
met de grootste voedselrevolutie aller tijden vanuit onze stek in Breda!
Meer over de functie
• Je kent alle details van onze unieke machines en apparatuur en bent voor je collega’s hét aanspreekpunt
voor allerlei technische vragen.
• Je bent verantwoordelijk voor alle (preventief) onderhoud aan machines en productieapparatuur en het
oplossen van storingen, procesverbeteringen en algemene onderhoudswerkzaamheden aan het
bedrijfspand te Breda.
• Je hebt toegang tot de systemen en instellingen die de beveiliging vormen op onze fabriek en het
machinepark.
• Je draagt bij aan de optimalisatie van het productieproces middels het doorvoeren van verbeteringen.
• Je bent flexibel en altijd bereid technische werkzaamheden bedrijfsbreed uit te voeren.
• Je beheert en werkt volgens ons onderhoud- en smeerplan.
• Je rapporteert aan de Plant Manager, maar werkt in deze functie natuurlijk ook nauw samen met collega’s
van andere afdelingen.
Meer over jou
• Je hebt een prettige persoonlijkheid en je bent net zo enthousiast over onze producten en missie als wij.
• Je hebt een breed technisch inzicht en bent een kei in oplossingsgericht denken en handelen.
• Je hebt minimaal een afgerond MBO-diploma in elektrotechniek of werktuigbouwkunde en vijf jaar
werkervaring in een vergelijkbare rol, ervaring in besturingstechniek is een pré.
• Je kunt zelfstandig werken en je bent flexibel in werkzaamheden en werktijden.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Je bent woonachtig in (de directe omgeving van) Breda en in bezit van een rijbewijs.
Dit zit in jouw DNA
Je bent betrouwbaar, leergierig, accuraat, daadkrachtig en positief ingesteld. Je deinst niet terug voor hectiek, je
bent stressbestendig, servicegericht en in staat om prioriteiten te stellen. Je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, je bent innoverend en denkt mee in verbeteringen. Daarnaast sta je te trappelen om
bij ons aan de slag te gaan!
Dit bieden wij
Binnen een geweldig team, bij een innovatief en snelgroeiend bedrijf, krijg je de vrijheid en verantwoordelijkheid om
een belangrijke bijdrage te leveren aan onze groei en missie. Natuurlijk wordt dit beloond met een passend salaris,
prima arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot groei en ontwikkeling in een uitdagende functie.
Je kunt solliciteren door je motivatie en CV te sturen naar: solliciteren@devegetarischeslager.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

