Maintenance Engineer
Om de beschikbaarheid van ons machinepark hoog te houden zoeken wij per direct een daadkrachtige
en resultaatgerichte Maintenance Engineer. Als Maintenance Engineer ben je verantwoordelijk voor het
opzetten en uitvoeren van de onderhoudsprogramma’s in de fabriek. Continuous improvement staat
hoog in het vaandel bij Koninklijke Verkade en voor jou als Maintenance Engineer is hier een belangrijke
rol weggelegd.
Wie zijn wij?
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands bedrijf in een
internationale omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde
merkenfabrikant te zijn, met de merken Verkade en Sultana. Ruim 300 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.
Als Maintenance Engineer draag jij zorg voor het opstellen en bewaken van onze standaarden en
onderhoudsplannen. Jouw doel is het behalen van een maximale machinebeschikbaarheid en
betrouwbaarheid op een kostenefficiënte manier. Jij maakt onderdeel uit van de techniekorganisatie en
werkt veel samen met collega’s uit onder andere de fabriek.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden
 Het ontwikkelen en implementeren van het onderhoudsprogramma in de fabriek, met een
optimale balans tussen machinebeschikbaarheid en kosten;
 Analyseren van prestaties en storingen van het machinepark om het onderhoudsprogramma te
optimaliseren;
 Het doen van verbetervoorstellen door het maken van trendanalyses;
 Het begeleiden van monteurs en operators zodat zij preventief en autonoom onderhoud uit
kunnen voeren. Hierbij zorg jij voor een goede coördinatie van zowel de opdracht planning als de
uitvoering.
 Opstellen van onderhoudstechnische vereisten en standaarden voor projecten. Daarnaast zorg jij
dat deze worden geïntegreerd in de huidige onderhoudsplannen.
 Jij zorgt ervoor dat gebruikersinstructies, procedures en documenten voor autonoom onderhoud
worden opgesteld en up-to-date zijn.

Wie ben jij?
Jij bent een Maintenance Engineer met 1 tot 3 jaar werkervaring binnen een productieomgeving.
Daarnaast beschik jij over de juiste vaardigheden om draagvlak te creeren onder onze monteurs en
operators, zodat zij preventief en autonoom onderhoud uit kunnen voeren.
Verder beschik jij over:
 HBO/WO werk- en denknivea met een afgeronde studie in de richting van WTB/EI&A of
Technische Bedrijfskunde;
 LEAN Green Belt Certificitering is een pré;
 Kennis van Coswin;
 Kennis van HACCP, veiligheid en hygiëne;
 Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal.
Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met bekende
Hollandse merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Naast
samenwerken met collega’s van techniek zul je veel multidisciplinair werken met collega’s uit de fabriek
en andere ondersteunende afdelingen. Daarnaast zijn er volop ontwikkelingsmogelijkheden. Verder
bieden wij een een marktcomform salaris en een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Tenslotte
krijg je, als werknemer van Verkade, uiteraard gratis koekjes!
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Koninklijke Verkade NV, ter name van Mandy van Dijk, HR Adviseur,
naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van ‘Sollicitatie Maintenance Engineer’.
Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over werken bij Verkade kun je contact opnemen met
Mandy van Dijk, HR Adviseur, op telefoonnummer 075-6556 120.
- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -

