
 

Vacature Maintenance Engineer E&I 

 

 

Als jij iemand bent met een grote voorliefde voor techniek, steeds bezig bent met verbeteren en 

veel verantwoordelijkheid zoekt in het werk, denk dan eens na over de volgende vraag: Welke 

uitdagingen kan de zuivelindustrie jou bieden? Bij Farm Dairy werken we met de nieuwste 

technieken. We bewerken en produceren verschillende zuivelproducten als melk, vla en 

yoghurt, welke in bijna alle koelkasten van Nederland te vinden zijn. Wij zoeken een 

Maintenance Engineer E&I om de Technische Dienst te versterken. Lees hieronder hoe deze 

functie er binnen Farm Dairy uitziet. 

 

Het zelfstandig regelen van alle zaken die met de Elektrotechnische en Instrumentatie technische 

installatie(s) te maken hebben. Dat is waar deze functie om draait en waar jij dagelijks aan werkt. Als 

installatieverantwoordelijke adviseer je over aanpassingen, uitbreidingen, vervangingen en nieuwbouw 

van alle zaken over elektrotechnische, en instrumentatie technische zaken. We gaan uit van jouw 

expertise. Hierin is dus veel ruimte voor eigen initiatief.  

Andere taken zijn het bestuderen en uitwerken van rapporten en schema’s tot detailleerde informatie 

voor de monteurs. Daarnaast houd jij je bezig met het aanbrengen van wijzigingen / aanvullingen in 

Elektrotechnische schema’s en/of instrumentatie om onze processen continue te verbeteren, 

optimaliseren en te borgen. Samen met de twee maintenance planners ben je oproepbaar voor de 

storingsdienstmonteur om hem van advies te voorzien. Tot slot begeleid en stuur je de verschillende 

buitenbedrijven aan en controleer je de uitgevoerde werkzaamheden.  

 

 

Ben jij wie wij zoeken? 

• Je hebt uitstekende gespreksvaardigheden; 

• Plannen en organiseren gaat je van nature goed af; 

• Je kunt probleemanalyses maken; 

• Je bent resultaat- en doelgericht; 

• Je bent een taakgerichte leider; 

• Je wordt blij van samenwerken met allerlei verschillende partijen; 

• Je bent stressbestendig; 

• Je neemt initiatief en laat daarbij zien dat je goed zelfstandig kunt werken. 
 
 

Wat neem je mee? 

  
• Een opleiding op MBO+/HBO niveau in de richting van Elektrotechniek, besturing en/of meet 

en regeltechniek;  

• Kennis en ervaring met uiteenlopende technieken op het gebied van elektra en Instrumentatie;  

• Kennis van Acad & Eplan 

• Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

• Tenminste drie jaar ervaring met een elektrotechnische functie, bij voorkeur in de 
zuivelindustrie of overige levensmiddelenindustrie. 

• Kennis van (PLC) besturingstechniek is een pré. 

• Kennis van Ultimo10 is een pré 

• Goede socialen en communicatieve vaardigheden. 

• VCA VOL, of bereid te het behalen van. 



 
 

Wat kunnen we jou bieden?  

 
Voor jouw werk kun je natuurlijk iets moois terug verwachten, namelijk:  

• Een uitdagende en afwisselende functie, bij een stabiele werkgever, met een gemotiveerd 
team collega’s;  

• Zeer goede arbeidsvoorwaarden en salaris volgens de CAO zuivelindustrie HP;  

• Een eindejaarsuitkering van 4%; 

• Een duurzaam inzetbaarheidsbudget; 

• Een premievrij pensioen;  

• Een actieve personeelsvereniging die leuke uitjes organiseert;  

• Je werkt met producten die in bijna alle koelkasten in Nederland staan, waar we trots op zijn.  

 

 

Nieuwsgierig geworden?  

 
We ontvangen jouw uitgebreide motivatie en CV graag! Mail naar HR@farmdairy.com  
Heb je nog vragen over deze functie? Bel dan even met Marko de Vos:  0320-267883 
 

 

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

mailto:HR@farmdairy.com

