IT-specialist Industrial Automation
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!
Wie zijn wij en wat maakt werken bij ons speciaal?
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, Sultana, Godiva, Cars en McVitie’s. Bijna 300
ambitieuze en gemotiveerde medewerkers werken dagelijks met plezier aan de sterke marktposities
van onze merken binnen de categorieën koek, chocolade, tussendoor en hartig. 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 34 fabrieken in 13 landen met ruim 16.000 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.

Aan de slag als IT Specialist IA, wat kan je verwachten?
Als IT-specialist IA (Industrial Automation) ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en aanpassen
van de fabrieks-IT-infrastructuur bij Koninklijke Verkade. Ook verhelp je storingen en neem je deel in
projectteams als IT-specialist. 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 een gecombineerd IT/ IA team en hierin ben je de spin in het web op het
snijvlak van IT en Industrial Automation. Je werkt conform de IT-standaarden van Pladis Europe en
zorgt ervoor dat deze geborgd zijn in de IT-infra structuur.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden:
• Beheren van het Engineering netwerk zowel hardware matig als ontwerp en uitbreiding.
• Beheren van de virtuele server omgeving voor fabrieksautomatisering.
• Beheren van koppelingen tussen de diverse engineering en officeapplicaties.
• Beheren en van het process applicatie landschap, waaronder sub-version en Active Directory
• Beheren van alle engineering applicaties en de bijbehorende pc-clients.
• Bijhouden van documentatie over de door jou beheerde processen
• Optimalisering van huidige automatiseringsprocessen
Wie jij bent?
Jij bent een energieke specialist 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.
Wat breng je mee?
• Een afgeronde Hbo-opleiding richting ICT of vergelijkbaar;
• Kennis van Virtualisatietechnieken;
• Kennis van Netwerken en MS AD;
• Ervaring met Engineering netwerken (Industrial IT);

•
•

Goede communicatieve vaardigheden;
Vloeiend in zowel Nederlands als Engels in woord en geschrift.

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. Daarnaast is er volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Is dit alles? Nee, want uiteraard horen daar ook nog bij:
• Een goed salaris
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: een laptop, 34 vakantiedagen (op fulltime
basis), een kerstbonus en een solide pensioenregeling conform de CAO Zoetwaren
• Collectieve zorgverzekering (CZ en Zilveren Kruis).
• Personeelskorting op producten via onze personeelswinkel “de inslag”

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie en CV naar onze afdeling HR (werkenbij@pladisglobal.com) onder vermelding van
‘IT specialist IA’
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 -

