
 
 

Storingsdienstmonteur 5-ploegendienst 
 

Als storingsdienstmonteur bij Farm Dairy werk je  in een van de modernste zuivelfabrieken van 
Nederland. Vind jij het leuk om aan verschillende productielijnen te werken en ben jij uiterst 
nauwkeurig als het gaat om onderhoud, reparatie en inspecties aan deze machines? Wil je 
bovendien ons verder helpen om de technische beschikbaarheid te verhogen? Solliciteer dan naar 
deze uitdagende en afwisselende functie!  
 

Wat ga je doen?  
Je bent verantwoordelijk voor het oplossen van storingen binnen het machinepark. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van preventief, correctief en predictief onderhoud.  
Kortom, je verricht reparaties, lost storingen op, zoekt storingsbronnen, analyseert de oorzaak van storingen 
en voert curatief onderhoud uit. Dit alles verwerk je in het programma Utimo. 
Daarnaast draag je bij aan het continu verbeteren van installaties en machines in de fabriek. Jij bent 
verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste technische informatie aan de operators, teamleiders en 
maintenance planners. Tenslotte ben je als storingsdienstmonteur de kartrekker van de afdeling tijdens 
projectteams.   
        

Jij bent  
▪ Zorgvuldig        
▪ Doelgericht  
▪ Communicatief sterk  
▪ Samenwerkingsgericht 
▪ Stressbestendig 
▪ Oplossingsgericht 
▪ Een doorzetter 
 

Wat neem je mee?  
▪ Je hebt een diploma op MBO niveau 4 in de richting van techniek bij voorkeur bij een productiebedrijf. 

Daarnaast heb je brede technische kennis en ervaring met uiteenlopende technieken. 
▪ Een aantal jaren ervaring in een TD-functie 
▪ Je beheerst de Nederlandse, Duitse en de Engelse taal in woord en geschrift. 
 

Wat krijg je ervoor terug? 
In de 5-ploegendienst maak je onderdeel uit van een vast enthousiast en gemotiveerd team. 
Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen door te werken bij een innovatief bedrijf met de modernste 
technieken. Wij bieden je een uitdagende en afwisselende functie met zeer goede arbeidsvoorwaarden: een  
bruto salaris tot max. €4.400, inclusief 5-ploegentoeslag (conform de CAO zuivelindustrie), een eindejaars-
uitkering van 3,5% en een duurzaam inzetbaarheidsbudget van 1%.Tevens bieden wij al onze medewerkers 
een premievrij pensioen.  
 

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

 
Word jij enthousiast van deze vacature? Stuur je CV dan naar HR@farmdairy.com 
 
Wil je meer informatie? Bel naar HR via +31 (0)320 267 880 of stuur ons een mail. 

 
 
 

 

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