Technieker productie 2-ploegenstelsel (M/V/X)
De uitdaging
Heb je interesse om te werken in een hoogtechnologisch, zeer geautomatiseerd
bedrijf? Heb je een goed technisch inzicht en wil je steeds blijven bijleren? Ben je
iemand die graag denkt én doet? Dan kan deze uitdaging je wellicht interesseren.
Waar kan je als technieker je tanden in zetten?
- Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de goede technische werking
van onze productieafdeling.
- Je neemt actief deel aan het preventief en curatief onderhoud en
- Je volgt eventuele grotere problemen op tot ze definitief opgelost zijn.
- Je houdt als technieker ook proactief je ogen open: acties voorstellen om problemen
te voorkomen of het proces te verbeteren is een onderdeel van je takenpakket.
- Je rapporteert rechtstreeks aan de technisch verantwoordelijke van jouw afdeling.
Jouw talent
Je houdt van techniek!
Machines/systemen onderhouden, problemen opsporen én oplossen: dat is waar jij
goesting in hebt. Je hebt een duidelijke technische achtergrond, liefst in verschillende
aspecten van techniek (met voor deze job een nadruk op industriële
onderhoudsmechanica). Dit kan door scholing, ervaring of een combinatie van beide.
Je voornaamste persoonlijke eigenschappen zijn: gedreven, resultaatgericht, en je bent een
echte teamspeler.
Voor een vlotte communicatie kan je je goed uitdrukken in en begrijp je vlot Nederlands.
Enige praktische kennis Frans is meegenomen.
Ons aanbod
Na interne opleiding word je een vaste waarde binnen een team toffe techniekers.
Jouw technische capaciteiten dragen er toe bij dat mensen wereldwijd lekkere gezonde
groenten op hun bord krijgen.
ARDO draagt de zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving hoog in het vaandel. Je
werkt in een stimulerende omgeving waar ruimte is voor zelfontwikkeling en waar
persoonlijke, innovatieve bijdragen sterk gewaardeerd worden.

Je werkt voor een internationaal sterke groep, die in volle groei is en kansen biedt tot
zelfontplooïng. ARDO kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur en korte
communicatielijnen.

Je krijgt een competitief salarispakket in verhouding tot je profiel en ervaring.
Check zeker ook techniek.ardojobs.com en ontdek wat Ardo voor jou in petto heeft!
Vragen over deze vacature?
Neem contact op met Anke
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