
 

 
 
Yellow Chips, een snelgroei- 
end bedrijf in de levensmid- 
delenindustrie in Emme- 
loord, bedenkt en maakt 
(h)eerlijke, unieke en hippe 
chips producten om ge- 
zelligheid en plezier aan te 
ontlenen en verantwoord 
van te genieten. 
 
We koppelen ondernemer- 
schap 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, 
80 mensen dragen bij aan 
het succes van Yellow Chips. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yellow Chips Fabrieksweg 6 
8304 AT Emmeloord The 
Netherlands 
T +31 (0)85 877 11 60 
 
Voor meer informatie over 
ons bedrijf en onze merken: 
www.yellowchips.nl, 
www.gopure.org en 
www.kettlechips.eu. 
 

 

Elektromonteur 32-40 u 
Dagdienst, 32 - 40 uur per week € 2.411 - € 3.512 per 
maand op basis van een full time dienstverband. 
 
Ben jij een elektromonteur in de omgeving van Emmeloord. Solliciteer nu 
door je cv te mailen naar: vacatures@yellowchips.nl of lees verder. 

Elektromonteur bij Yellow Chips  

Als Elektromonteur werk je bij Yellow Chips in de voedingsmiddelen industrie 
met vernieuwende producten. Jij zorgt ervoor dat elektrotechnische 
onderhouds-, reparatie- en modificatiewerkzaamheden aan productie 
installaties en apparatuur wordt gewaarborgd. Jouw kernactiviteiten: 

1. Lokaliseren en verhelpen van storingen; 

2. Uitvoeren van reparaties; 

3. Meewerken aan onderhoudswerkzaamheden; 

4. Uitvoeren van werkorders; 

Een verantwoordelijke baan 

Jij gaat het maken! Als elektromonteur in de Technische is het jouw plicht om 
mee te denken over de verbetering van processen binnen de Technische 
dienst. Jij kan jouw collega’s meenemen in jouw visie. Je kan je collega’s 
coachen en trainen. Jij bent de verbeteraar.  
 
Flexibele dagdienst. Je kan je eigen werktijden bepalen. Komt het jou om van 
6:00 – 14:30 of juist van 9:30 – 18:00, zodat je de kinderen naar school kan 
brengen dan is dit mogelijk in overleg. Als het maar tussen 6:00-18:00 is. 

Uiteraard hebben wij ook: 

- Reiskosten, 19 cent per kilometer tussen 10 en 40 kilometer enkele reis; 

- Pensioen, 50% Wordt door ons betaald en 50% door jou; 

- Extra beloningen voor werken op feestdagen; 

- Vakantietoeslag van 8% in mei uitgekeerd; 

Extra’s als Elektromonteur bij Yellow Chips: 

1. Fietsplan, als je een vast contract hebt kan je van ons fietsplan gebruik 

maken. Wij betalen jouw fiets tot € 850.  

2. Extra vakantie-uren kopen. Jij krijgt standaard bij ons 25 vakantiedagen. . 

Hier kan je naar rato 5 dagen bij kopen. 

3. Studiekostenregeling. Een relevante opleiding/studie volgen? vergoeden 

wij de studiekosten. 50% Bij aanvang en 50% na het behalen. 

4. Tijd voor tijd regeling. Bij ons heb je als Operator de mogelijkheid om als 

je overwerkt, tijd voor tijd worden opgebouwd.  

5. Vergoeding voor fysiotherapie. Maximaal € 22,- per maand. Neem je een 

aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie, dan vergoeden wij tot € 

22,- per maand. 

Solliciteer nu! Mail je CV en motivatie naar vacature@yellowchips.nl 
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