VACATURE
Reijnpack BV gevestigd in Sint Philipsland, is een vooraanstaande producent, verpakker en leverancier van verpakt
witlof in Nederland. Jaarlijks worden door zo’n 70 medewerkers zo’n 8 miljoen consumentenverpakkingen
geproduceerd en verkocht. De witlof wordt jaarrond in een cyclus van 21 dagen geproduceerd op basis van
hydrocultuur. De verkoop vindt plaats door middel van groothandels en exporteurs aan retailers in Eu ropa. Daar waar
mogelijk is het productie- en inpakproces geautomatiseerd en gerobotiseerd. Zie voor een nadere kennismaking met
ons bedrijf de bedrijfsfilm op www.reijnpack.nl.
In verband met de versteviging van onze interne organisatie zijn wij op zoek naar

Allround Technisch Medewerker
Wat ga jij doen?
In deze zelfstandige en zeer afwisselende functie wordt je verantwoordelijk voor alle technische zaken binnen Reijnpack
op het gebied van machines, koeltechnische zaken als ook onderhoud aan de gebouwen en terreinen . Je denkt mee en
bent verantwoordelijk voor alle projecten die lopen in het kader van het verder optimaliseren en automatiseren van de
productielijnen en interne logistieke stromen.
-

Je zorgt voor preventief onderhoud aan de productie- en inpakmachines en verhelpt elektrische en
werktuigbouwkundige storingen en problemen. Daarnaast ben je het 1 e aanspreekpunt binnen Reijnpack voor
leveranciers en externe deskundigen voor wat betreft de meer geavanceerde productiemachines en de
aanwezige robotinstallaties,
Je wordt verantwoordelijk voor het goed functioneren van de koeltechnische installaties, verhelpt storingen en
onderhoud contact met leveranciers en externe experts,
Je bent verantwoordelijk voor alle elektrische installaties en aansluitingen. Daar waar mogelijk verricht je zelf
de werkzaamheden en bij complexere vraagstukken huur je externe deskundigen in,
Je coördineert de werkzaamheden aan de gebouwen en terreinen en schakelt met leveranciers en aannemers.

-

Wat verwachten wij van jou?
-

Je functioneert op minimaal MBO werk- en denkniveau,
Je bent een echte allrounder die een paar handige handen heeft en beschikt over bewezen technisch inzicht,
Je hebt kennis van elektrische installaties, koeltechnische aspecten en je ben in staat om (eenvoudige)
werktuigbouwkundige werkzaamheden te verrichten,
Je verricht incidenteel je werkzaamheden in de avonduren en/of op de zaterdagen in verband met de
productiebezetting van maandag tot vrijdag,
Daarnaast ben je een betrokken en plezierige collega die bereidt is hand- en spandiensten te verrichten op
andere afdelingen tijdens piekperioden.

Wat mag jij van ons verwachten?
Reijnpack is dan wel één van de grootste producenten van verpakt witlof in Nederland, maar de Zeeuwse nuchterheid
blijft de basis voor ons denken en handelen. Ons doel is om door de processen en interne logistiek verregaand te
automatiseren en te robotiseren, vóórop te blijven lopen als producent en verpakker van witlof. We houden van initiatief
nemen, aanpakken en doorpakken.

Reageren?
Je reactie op deze vacature ontvangen we graag op

administratie@Reijnpack.nl

Wil je eerst meer weten? Bel dan met Wiljan (operations) op 0167-573148
Voor meer informatie over ons bedrijf ga je naar

www.reijnpack.nl
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