
 

 

Service Monteur EI&A 
 
 

Ben jij een techneut in hart en nieren, die snel kan schakelen en blij wordt van oplossen, 
verbeteren en samenwerken? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
De functie 

Als Service Monteur EI&A ben je bezig met het onderhouden, aanpassen en verhelpen van 
storingen aan elektrotechnische en meet & regeltechnische delen van onze productielijnen. 
Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan de technische beschikbaarheid van onze 
productielijnen en help je onze productiedoelstellingen te behalen. 
 
Je maakt onderdeel uit van het Maintenance Team dat bestaat uit een Maintenance Manager, 
twee Werkvoorbereiders, Maintenance Engineer, Service Coordinator, zes Storingsmonteurs, 
vijf Service Monteurs, IA Engineer en twee Technisch Specialisten. Daarnaast werk je nauw 
samen met je collega’s uit de productie. 
 

Jouw verantwoordelijkheden 
• Je voert zelfstandig onderhouds- en installatiewerkzaamheden uit aan onze 

bedrijfsinstallaties; 
• Je helpt je collega’s van de storingsdienst met het verhelpen van complexe storingen; 
• Je voert periodieke inspecties uit; 
• Je werkt tekeningen bij; 
• Je doet kleine aanpassingen in PLC-programma’s; 
• Je levert een bijdrage aan uit te voeren modificaties en nieuwbouwwerkzaamheden; 
• Je neemt deel in multidisciplinaire projectteams voor nieuwbouw en modificaties en je 

stelt zelf verbetervoorstellen op om ons proces verder te optimaliseren; 
• Je begeleidt derden; 

Wie jij bent 

Jij bent een energieke Technicus met een aantal jaren relevante werkervaring binnen een 
productie omgeving en je kijkt graag met een kritische blik naar de processen en doet 
voorstellen om processen te verbeteren. Ook ben je een teamspeler en deel je graag je kennis 
met je collega’s. 
 
Verder beschik jij over: 

• Een afgeronde opleiding niveau 4 elektrotechniek; 

• Kennis van besturingstechniek; 

• Kennis van HACCP, veiligheid en hygiëne;  

• Kennis van Autocad is een pré. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. Je hebt binnen deze functie veel verantwoordelijkheden en een breed 
takenpakket waarin je al je kwaliteiten kwijt kunt.  
 
Een aantal van onze arbeidsvoorwaarden: 

• Contract voor bepaalde tijd (12 maanden) met uitzicht op een vast dienstverband; 

• Dagdienstfunctie/fulltime (36 uur); 

• 24 vakantiedagen/ 10 compensatiedagen; 

• Pensioen conform de CAO Zoetwaren. 
 
 
 
 
Geïnteresseerd? 

Stuur je motivatie en CV naar onze afdeling HR (werkenbij@pladisglobal.com) onder 
vermelding van ‘Vacature Service Monteur EI&A’. 
 
Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over werken bij Verkade? Neem contact op 
met Kitty van der Meij, HR Adviseur (075 – 6556 120) of Guido Schols, Maintenance Manager 
(06-22963999). 
 

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