
 
 

Onderhoudsmonteur  

Dagdienst of 2-ploegen 
 

Wil jij werken als onderhoudsmonteur in een van de nieuwste en modernste zuivelfabrieken van 
Nederland? Wij bieden je een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheden, leuke collega’s en 
zeer goede arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, een premievrijpensioen en een 
Duurzaaminzetbaarheidsbudget. 

 

Wat ga je doen?  
Als onderhoudsmonteur bij Farm Dairy ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van preventief, correctief 
en predictief onderhoud. Je verricht onderhoud en reparaties en lost storingen op; je zoekt storingsbronnen 
op, analyseert oorzaken en voert curatief onderhoud uit. Tijdens deze processen maak je gebruik van alle 
gangbare gereedschappen, hier kun jij geen moment zonder. Daarnaast draag je bij aan het continu 
verbeteren van installaties en/of machines binnen de fabriek. Jij bent verantwoordelijk voor het verstrekken 
van de juiste technische informatie aan de operators, teamleiders en maintenance planners. Tenslotte ben 
je als onderhoudsmonteur het visiteplaatje 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, daarnaast heb je een 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? 
Als onderhoudsmonteur bij Farm Dairy kom je in een enthousiast en gemotiveerd team te werken.  
Je werkt daar keuze volgens dagdienst of volgens een 2- ploegendienst. 
Daarnaast krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen en om te werken bij een innovatief bedrijf binnen de 
zuivelsector. Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie. Dit alles tegen zeer goede 
arbeidsvoorwaarden en salaris conform de CAO zuivelindustrie. Tevens bieden wij al onze medewerkers 
een premievrij pensioen.  
 
 

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

 

 

Nieuwsgierig geworden?  
We ontvangen graag je uitgebreide motivatie en CV via hr@farmdairy.com 
 

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