Yellow Chips, een jong en
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 ons merk GoPure zijn
we in 14 Europese landen
actief.
Bij Yellow Chips heerst een
informele sfeer en er is
ruimte voor eigen inbreng,
ruim 100 mensen dragen
aan het succes bij.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een:

Monteur/mechanic M/V
Wat ga je doen als monteur/mechanic M/V
Je verricht onderhoud, reparaties en modificaties aan onze productieinstallaties en apparatuur, zodanig dat een juiste en (voedsel)veilige
werking is gewaarborgd. Je maakt deel uit van de technische dienst,
een team van 3 personen. Verder werk je samen met monteurs van
gespecialiseerde bedrijven.

Je taken:
•p
 reventief onderhoud, inspecties en voorstellen doen voor verbeteringen
• lokaliseren van storingen en diagnoses stellen met gebruik van testen meetapparatuur
•u
 itvoeren van (nood)reparaties en het verhelpen van storingen
• r egistreren van uitgevoerde werkzaamheden, urenverantwoording,
toelichten van bevindingen en bijzonderheden in onderhoudsprogramma van de Technische Dienst
• v oorstellen doen tot wijziging van documentatie (tekeningen, schema’s,
instructies) n.a.v. doorgevoerde wijzigingen aan apparatuur
• v errichten van metingen o.a. stoomketel, water, olie
• (indien mogelijk) TIG laswerkzaamheden

Wat wordt er van je gevraagd als monteur/mechanic
•P
 ersoonskenmerken: technische vaardigheden, analytisch, praktisch,
gestructureerd, communicatief
• J e hebt minimaal een afgeronde technische MBO opleiding,
bijvoorbeeld in de richting Mechatronica/WTB
•M
 inimaal 3 jaar relevante werkervaring in een productiebedrijf
• Y ellow Chips verwacht van jou dat veiligheid altijd prioriteit heeft en
dat je op een prettige manier met anderen samenwerkt.

Wat wij jou bieden
Yellow Chips
Fabrieksweg 6
8304 AT Emmeloord
The Netherlands
T +31 (0)85 877 11 60
www.yellowchips.nl

Yellow Chips biedt haar werknemers goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris en een goed pensioen.

Meer weten?
Als je meer informatie wilt over deze vacature, kan je contact opnemen
met Peter Gjaltema, coördinator maintenance: tel. 085 877 11 60. Of solliciteren per mail naar: vacature@yellowchips.nl met je CV en motivatie.

