Concorp is een Nederlands, jong,
dynamisch, ervaren en 100%
onafhankelijk familiebedrijf in het
zoetwarensegment.

Voor onze fabriek in Jirnsum zoeken wij voor aanvulling van
ons team een:

Als 3e speler in de Nederlandse markt is
Concorp een gerespecteerde speler op
internationaal niveau. Concorp levert aan
de top 15 retail in Europa.
Het ontwikkelen, produceren en
distribueren van A-merken, private- en
fancy label concepten met toegevoegde
waarde is de core-business.
Heb jij altijd al willen werken voor mooie
merken zoals Autodrop, Oldtimers,
Fisherman’s Friend, Ricola en Skittles?
Dan is Concorp op zoek naar jou!

Concorp Jirnsum biedt:
Een uitdagende functie in een dynamische
organisatie, onderdeel van de Concorp Groep.
Het salaris en de secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming
met de functie.
Interesse in deze vacature? Dan nodigen wij je
graag uit om te solliciteren. Je mag de
motivatie en CV richten aan Bart Post:

Klik op deze link om te solliciteren
(pagina opent in de webbrowser)

fulltime, 2-ploegendienst

Functiecontext:
Het onderhouden en uitbreiden van bestaande installaties op het
gebied van elektronica en meet- / regeltechniek en het
uitwerken en implementeren van nieuwe (delen van)
procesbesturingssystemen, overeenkomstig gestelde specificaties
en voorschriften.
Verantwoordelijkheden:
• Je verricht specialistische montage- en of
installatiewerkzaamheden met betrekking tot onderhoud,
storingen en reparaties aan bestaande of nieuwe productieen verpakkingsmachines en utiliteitsvoorzieningen;
• Je lokaliseert en stelt diagnose(s) bij storingen van
uiteenlopende technische aard en verhelpt deze;
• Je geeft adviezen aan de opdrachtgever, doet
reparatievoorstellen en neemt het initiatief tot het inschakelen
van (in- en externe) specialisten;
• Jij voert modificaties en inspecties uit aan bestaande en
nieuwe installaties;
• Jij voert test- en inbedrijfstellingwerkzaamheden uit aan
bestaande en nieuwe installaties;
• Jij voert keuringen, metingen en beproevingen uit en verzorgt
de bijbehorende rapporten;
• Jij bent bereid bij toerbeurt storingsdiensten te verrichten.
Vereiste kennis- en ervaringsniveau:
• Jij bent in het bezit van minimaal een MBO 3-4 opleiding in de
richting van elektro-, energie- of meet- en regeltechniek;
• Je hebt kennis van industriële keuringseisen, meet- en
beproevingstechnieken en in het gebruik van test en
kalibratie apparatuur;
• Kennis van HACCP en Food Defense;
• Je bent in staat om autocad te lezen en bewerken;
• Jij hebt een flexibele, loyale en collegiale instelling;
• Jij hebt een grote mate van zelfstandigheid, zelfdiscipline,
bent accuraat, gedreven en analytisch;
• Je overziet het proces en denkt mee in verbeteringen;
• Creativiteit en technische kennis / vaardigheden zijn je op het
lijf geschreven;
• Ervaring in een soortgelijke functie heeft de voorkeur.
Aanvullende informatie:
• Er wordt in een 2-ploegendienst gewerkt, met bereidheid tot
werken in een 3-ploegendienst;
• 36-urige werkweek, aanvullend bereid tot het draaien van
consignatiediensten.
Concorp gaat zorgvuldig om met uw gegevens, en handelt daarbij in
overeenstemming met de AVG.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

