Lenger Seafoods Yerseke B.V. is onderdeel van The Lenger Seafoods Group, een Nederlandse
holdingmaatschappij van bedrijven in binnen- en buitenland. De groep is actief in visserij en
verwerking van schaal- en schelpdieren. Lenger Seafoods is gespecialiseerd in levering van
producten met een gegarandeerde versheid en kwaliteit in zowel vers, diepvries als conserven.
Haar klanten zijn (internationale) distributeurs en retailers, maar zij is ook toeleverancier van
producenten.
Lenger Seafoods Yerseke is op zoek naar een

(Leidinggevend)

Mechanisch monteur

FULLTIME ‘HANDS-ON’
De functie
Het organiseren en uitvoeren van alle voorkomende technische werkzaamheden zoals:
preventief onderhoud, storingen, projecten en het onderhouden van een goede registratie
van de werkzaamheden en storingen.
Sturing geven aan eigen monteurs en begeleiden van externe.
Zorgdragen voor een goede interactie tussen TD en Productie, en zorgen dat alle productielijnen
optimaal presteren.
Toezien op en zorgdragen voor het naleven van de bedrijfs-, hygiëne- en veiligheidsregels.

Gevraagd
Afgeronde MBO niveau 4 opleiding en Tig lasdiploma.
HBO werk- en denkniveau. Daarnaast is ruime ervaring een pré.
Je typeert jezelf als zelfstandig, flexibel en als teamplayer. Je hebt geen acht tot vijf mentaliteit.
Een oplettende instelling is vereist in verband met het direct onderkennen van afwijkingen aan de
productiemachines of installaties.
Kennis van Microsoft Office (Word/Excel), pneumatiek en hydrauliek is een pré.
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Geboden
Een veelzijdige en zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen initiatief.
De mogelijkheid actief mee te bouwen aan een gezonde productieorganisatie.
Een dynamische omgeving met een open en directe cultuur, waar hard gewerkt wordt in een
informele, collegiale sfeer met korte lijnen.
Natuurlijk een bij de functie passend arbeidsvoorwaardenpakket.
Ben jij deze gemotiveerde collega? Schrijf dan een brief met cv aan
Lenger Seafoods Yerseke B.V., t.a.v. de Directie, industrieweg 35, 4401 LA Yerseke
of per e-mail: info@lengerseafoods.nl

www.lengerseafoods.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

