
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   Maintenance Engineer E&I 

 
Wil jij werken als Maintenance Engineer E & I 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, 
zoals  dagverse melk, yoghurt en vla onder private labels van grote supermarktketens. We onderscheiden 
ons door een constant hoge kwaliteit, snelle verwerking, uitstekende logistiek en lage kosten. Een  groot 
deel van onze productie bestaat uit melk in kunststof HDPE cans die we zelf ter plaatse produceren. Maar 
ook diverse yoghurt- en vlaproducten, zoals vanilleyoghurt, fruityoghurt, stracciatellavla en seizoensvla etc. 
behoren tot ons assortiment. De ontwikkeling van nieuwe producten staat hoog bij ons in het vaandel. 
 

 
In 2016 zijn we gestart met de 
nieuw- /uitbouw van onze 
fabriek op industrieterrein 
Noordersluis in Lelystad. 
Onze nieuwe fabriek is inmiddels 
in gebruik genomen. 
Met in totaal ca. 100 collega’s 
verwerken we daar meer dan 
200 miljoen kilogram melk per 
jaar. Farm Dairy is daarmee een 
van de grootste verwerkers van 
dagverse melk in Nederland. 
  
 
 
 

 

Maintenance Engineer E & I 
De TD afdeling bestaat uit 14 functies, waarvan deze vacature er één is. Deze functie van Maintenance 
Engineer E&I betreft een uitdagende en zeer afwisselende functie. Je bent Installatieverantwoordelijk en 
regelt zelfstandig alle taken die met de Elektrotechnische en Instrumentatie technische installatie(s) te 
maken hebben en stelt E&I gerelateerde documentatie samen. Daarnaast bestudeer en werk je rapporten 
en schema’s (systeemontwerpen, instrumentatie specificaties, E-berekeningen e.d.) uit tot gedetailleerde 
schema’s/documentatie. Ook vertegenwoordig je de TD afdeling bij projectteams betreffende E&I zaken en 
verzorg je kalibraties van alle instrumentatie. Kortom veel afwisseling! Daarnaast krijg je de kans mee te 
denken over de toekomst van Farm Dairy, de strategische richting waarin het bedrijf zich kan bewegen. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 installatieverantwoordelijk; 
 adviseert over aanpassingen, uitbreidingen, vervangingen en nieuwbouw van alle zaken betreffende 

elektrotechnische, en instrumentatie technische zaken; 
 bestuderen en uitwerken van rapporten en schema’s (systeemontwerp, Instrumentatie specificaties, E-

berekeningen e.d.) tot gedetailleerde schema’s; 
 aanbrengen van wijzigingen / aanvullingen in Elektrotechnische schema’s en/of instrumentatie t.b.v. een 

doelmatig optimalisatie van het proces; 
 samenstellen van machine documentatie (E+I gerelateerd); 
 geconsigneerd: oproepbaar door de storingsdienstmonteur voor advies; 
 schriftelijk bijwerken functionele ontwerpen bij aanpassingen. 
 

 
 
 



 
 

 

Competenties 
 gespreksvaardigheden; 
 plannen en organiseren;  
 probleem analyse; 
 resultaatgerichtheid/doelgerichtheid; 
 taakgericht leiderschap; 
 samenwerken; 
 stressbestendigheid;  
 initiatief (zelfstandigheid, proactief handelen).  
 

Kwalificaties  
 MBO+/HBO E-Techniek niveau / elektrotechniek, eventueel aangevuld met specifieke cursussen; 
 kennis en ervaring met uiteenlopende technieken op het gebied van elektra en Instrumentatie; 
 kennis en ervaring met Acad & Eplan; 
 kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift; 
 kennis van geldende regels en normen (huishoudelijk, HACCP, BRC, GMP, IFS en ARBO); 
 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 sociale en communicatieve vaardigheden;  
 VCA VOL  
 

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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