Yellow Chips, een snelgroeiend bedrijf in de levensmiddelenindustrie in Emmeloord, bedenkt en maakt
(h)eerlijke, unieke en hippe
chips producten om gezelligheid en plezier aan te
ontlenen en verantwoord
van te genieten.
We koppelen ondernemerschap en marktgevoel aan
creativiteit en inventiviteit.
Met onze merken GoPure
en Kettle zijn we in heel
Europa actief. Daarnaast
produceren wij private label
producten voor bekende
retailers.
Bij Yellow Chips heerst een
informele sfeer en er is
ruimte voor eigen inbreng,
ruim 110 mensen dragen
aan het succes bij.

Coördinator Maintenance
40 uur per week
Wij zijn op zoek naar een coördinator voor onze Technische Dienst. Wat ga
je doen als Coördinator Maintenance? Dankzij jouw goede voorbereiding
en planning van onderhoudswerkzaamheden optimaliseert Yellow Chips
haar productie. Voor de installatie- en onderhoudswerkzaamheden wordt
samengewerkt met gespecialiseerde bedrijven.

Je taken:
• Opzetten en bijhouden van de onderhoudsplanning in overleg met
•
•
•
•
•
•
•

hoofd productie en productieplanner
Zorgen voor de inkoop van technische materialen, onderdelen en
gereedschappen
Beheren van informatie over de technische installaties
Analyseren van storingen in het productieproces en zo nodig zelf
verhelpen van een storing door het uitvoeren van een (nood)
reparatie
Toezien op de uitvoering en voortgang van werkzaamheden door
externe bedrijven, waar mogelijk ook meewerken, leidinggeven aan
twee monteurs en een leerling
Verrichten van metingen o.a. thermische olie en voor onderhoud van
gasbranders
Zorgen voor veiligheid van onze installaties (NEN 3140 norm) en
voor de technische aspecten van IFS en BRC food normen
Voorstellen doen voor verbeteringen aan de installaties/apparatuur

Wat wordt er van je gevraagd als Coördinator Maintenance?
• Persoonskenmerken: analytisch, praktisch, gestructureerd,
•
•
•

communicatief, snel kunnen schakelen en goed prioriteiten kunnen
stellen in een hectische omgeving en proactief
Je hebt minimaal een afgeronde technische MBO opleiding,
bijvoorbeeld in de richting Mechatronica/WTB
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een productiebedrijf
Yellow Chips verwacht van jou dat veiligheid altijd prioriteit heeft en
dat je op een prettige manier met anderen samenwerkt.

Wat wordt je geboden als Coördinator Maintenance?
Yellow Chips
Fabrieksweg 6
8304 AT Emmeloord The
Netherlands
T +31 (0)85 877 11 60
www.yellowchips.nl

Wij bieden je een veelzijdige en uitdagende functie met veel ruimte voor
eigen ontwikkeling en groei. Yellow Chips biedt haar werknemers goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, een
goed pensioen maar ook flexibiliteit in de werktijden.

Interesse?

Reageer direct per e-mail: vacature@yellowchips.nl of mail je telefoonnummer, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

