MBO werktuigbouw stage Technische Dienst
De functie
Koninklijke Verkade N.V. is op zoek naar een enthousiaste en leergierige MBO werktuigbouw stagiair(e)
ter versterking van onze technische dienst. Wij zoeken een stagiaire met ervaring binnen de werkplaats
of die ervaring heeft in de praktijk. In deze functie ga je een onderhoudsplan maken, ben je een
ondersteuning bij het invoeren van preventief onderhoud en werk je mee aan het uitvoeren,
onderhouden en repareren van diverse machines binnen het bedrijf. Hierbij word je natuurlijk begeleid
door een ervaren WTB monteur. Dus ben jij de persoon met ervaring en affiniteit met techniek en
productie? Dan zijn wij per direct op zoek naar jou!
Taken en verantwoordelijkheden
 Maken van een onderhoudsplan
 Ondersteuning bij het invoeren van preventief onderhoud in Coswin
 Meewerken aan uitvoeren van onderhoud en reparaties onder supervisie van een ervaren WTB
monteur
Jouw profiel
 MBO werk- en denkniveau 3 of 4;
 Werkplaats/praktijk ervaring gewenst;
 Ervaring en affiniteit met techniek en productie;
Wij bieden
Wij bieden de kans om stage te lopen bij één van de mooiste A-merken van Nederland in een
dynamische en uitdagende omgeving. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork
en resultaat. Je wordt onderdeel van een enthousiast team.
Koninklijke Verkade N.V.
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands kwaliteitsbedrijf in
een internationale omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde
merkenfabrikant te zijn, met de merken Verkade en Sultana. Bijna 400 ambitieuze en gemotiveerde
medewerkers werken dagelijks met plezier aan de sterke marktposities van onze merken binnen de
categorieën biscuits, tussendoor en chocolade. Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van de
consumenten en klanten. Duurzaamheid en efficiency zijn hierbij belangrijke pijlers.
Koninklijke Verkade is sinds 2014 onderdeel van Yildiz Holding. Yildiz Holding, CEEMEA's grootste
voedingsmiddelenorganisatie, heeft zijn business in koek en chocolade bij elkaar gebracht onder de
nieuwe wereldwijde onderneming: pladis (www.pladisglobal.com). pladis is een wereldwijde leider in
koek en zoetwaren met activiteiten in 120 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en
Amerika. Onder pladis vallen 36 fabrieken in 13 landen met ruim 26.000 werknemers. Met het streven
naar "we promise hapiness to the world with every bite", verrijkt de organisatie de consumenten met
producten in zoete en hartige koekjes, wafels, cake, chocolade, kauwgom en snoep.

Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae naar Koninklijke Verkade NV, ten name van Lianne Rietveld,
HR stagiair, naar werkenbij@unitedbiscuits.com onder vermelding van ‘Sollicitatie MBO werktuigbouw
stage Technische Dienst”. Meer informatie over onze organisatie is te vinden op
www.koninklijkeverkade.nl
Voor vragen over de vacature kan je contact opnemen met Felix Pourquie, telefoonnummer
075 - 6556 405.

- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -

