
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   ALLROUND ONDERHOUDS- STORINGSDIENST MONTEUR 
 

Wil jij werken als Allround Onderhouds- Storingsdienstmonteur in de nieuwste en een van de 
modernste zuivelfabrieken van Nederland? Wij bieden je een uitdagende baan met veel 
verantwoordelijkheden en prima arbeidsvoorwaarden. 

 
Bij Farm Dairy verwerken we dagelijks verse melk van Nederlandse veehouders tot diverse zuivelproducten. 
Dagverse melk, yoghurt en vla onder private labels van grote supermarktketens. We onderscheiden ons 
door een constante hoge kwaliteit, snelle verwerking, uitstekende logistiek en lage kosten. Een  groot deel 
van onze productie bestaat uit melk in kunststof HDPE containers die we zelf ter plaatse produceren. Maar 
ook diverse yoghurt- en vlaproducten, zoals vanilleyoghurt, fruityoghurt, stracciatellavla en seizoensvla etc. 
behoren tot ons assortiment. 

 
In 2016 zijn we gestart met de 
nieuw- /uitbouw van onze 
fabriek op industrieterrein 
Noordersluis in Lelystad. 
Binnenkort starten we met het 
verplaatsen van de 
productielijnen, zodat we onze 
nieuwe fabriek daadwerkelijk 
kunnen openen. Met in totaal ca. 
100 collega’s zullen we daar 
meer dan 200 miljoen kilogram 
melk per jaar verwerken. Farm 
Dairy is daarmee een van de 
grootste verwerkers van 
dagverse melk in Nederland. 

 

 

Allround onderhoudsdienst- storingsdienstmonteur (2 ploegendienst) 
 

De Onderhoudsmonteur werkt in een 2 ploegendienst. Tijdens vakanties en/of calamiteiten valt hij in voor 
zijn collega in de 5-ploegendienst. De Onderhoudsmonteur valt organisatorisch onder de Maintenance 
Manager en wordt vanuit zijn functie aangestuurd door de Maintenance Planner en de Maintenance Planner 
Vullen & Verpakken.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 
 
Door het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud zorg je voor het optimaal functioneren van de 
uiteenlopende productiemiddelen en installaties. 
 
 Je draagt bij aan het bezien van mogelijkheden voor aanpassingen aan installaties  en 

productiemachines (vul- en verpakkingsmachines). 
 Je verricht onderhoud, doet reparaties en helpt mee met het oplossen van de voorkomende storingen. 
 Je helpt bij het opstellen van nieuwe machines en productielijnen aan de hand van tekeningen. 
 Je adviseert over aanpassingen, uitbreidingen en vervangingen en maakt technische berekeningen.  
 Je voert uiteenlopende onderhoudstaken uit met alle gangbare elektragereedschappen.  
 Je zoekt storingsbronnen op, analyseert oorzaken van storingen en voert curatief onderhoud uit.  
 Je zorgt voor juiste technische informatieverstrekking aan collega monteurs, operators en shiftmanagers. 
 Je draagt zorg voor het demonteren, afstellen en monteren van productieapparatuur (zowel elektronisch 

als mechanisch). 
 Tijdens je dienst voer je geregeld overleg met de dienstdoende shiftmanager over de voortgang van de 

werkzaamheden/verstoringen, zodat hij op de hoogte is van wat er speelt in de fabriek.  
 Indien nodig schakel je collega’s (TD) in bij grote of vele verstoringen in overleg met de shiftmanager.  
 Je loopt controle rondes door de fabriek en kijkt specifiek naar “ jouw stukje”  fabriek.  
 Je draagt zorg voor een zorgvuldig mondeling en schriftelijke werkoverdracht. 



 
 

Competenties 
 
Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden/communicatie, probleemanalyse, stressbestendigheid, 
doorzettingsvermogen, samenwerken in teams. 
 

Kwalificaties  
 
 Technische opleiding op MBO 4 niveau; brede technische kennis zowel om Werktuigbouwkundig als op 

Elektronisch gebied. 
 Kennis van verschillende soorten vulmachines en verpakkingsmachines 
 Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van de Duitse taal is een pre. 
 Kennis van PLC’s en besturingstechniek in het algemeen is een pre. 
 Tenminste drie jaar ervaring in een TD-functie in een productiebedrijf als onderhouds/ 

storingsdienstmonteur (bij voorkeur in de zuivelindustrie of overige levensmiddelenindustrie). 
 
 

Enthousiast, gemotiveerd en betrokken zijn, daar draait het om.  

Kortom:  je past binnen het Farm Dairy DNA.  
 

 
 

Solliciteren?  

 
We ontvangen graag je uitgebreide motivatie en CV via janny.naber@farmdairy.com 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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