
Monteur m/v

Bij Waterman Onions in Emmeloord 
draait alles om uien. Wij kopen uien 
van telers in binnen en buitenland en 
leveren die gesorteerd en (klein)verpakt 
aan onze klanten wereldwijd. Dat zijn 
importeurs, inkooporganisaties en 
supermarkten. Elke partij uien is anders 
en iedere klant heeft eigen wensen. 
Onze uitdaging is om in dit speelveld de 
hoogste kwaliteit te leveren. Dat heeft 
erin geresulteerd dat we bekend staan 
als een modern en toekomstgericht 
bedrijf met groeipotenties.

Dagelijks verwerken we grote hoeveelheden uien. Die slaan we op, sorteren en verpakken we met een 
modern machinepark. Bij dit machinepark moet je denken aan ventilatie-/opslagsystemen, heftrucks, 
transportbanden, bunkers, schudsorteerders, verpakkers, afzuigsystemen, stapelaars, wikkelaars, maar ook 
het onderhoud van de gebouwen valt onder verantwoordelijkheid van de Technische Dienst.

Om de topprestatie van 120.000 ton output per jaar te kunnen realiseren, is het van levensbelang dat 
het machinepark in topconditie is. Onze Technische Dienst werkt er dan ook continu aan om d.m.v. tijdig 
onderhoud en optimalisatie van het machinepark dit te realiseren. Daarvoor worden er diverse controles en 
uiteraard periodiek onderhoud uitgevoerd. Alle data van de machines inclusief onderhoudshistorie worden 
in een onderhoudssysteem opgeslagen en geanalyseerd. Er wordt nauw samengewerkt met de collega’s van 
productie, maar ook met de diverse specialisten van de leveranciers. Om het machinepark te optimaliseren 
wordt er projectmatig gewerkt. In dergelijke grote en/of kleinere projecten heeft onze Technische Dienst 
een spilfunctie en is goede communicatie en afstemming belangrijk.

Om het team te versterken zijn we op zoek naar de monteur die zich herkent in de volgende eigenschappen:
• Oog voor veiligheid
• Twee goede technische rechterhanden
• Een afgeronde MBO 4 Elektronica/Mechatronica opleiding
• De creativiteit en inzicht om degelijke oplossingen te bedenken
• Een gezonde werkhouding en snapt dat er soms ook na werktijd een klus afgemaakt moet worden
• Een teamspeler die het ook leuk vindt om een leerling monteur te coachen
• Geen bezwaar heeft met de consignatiedienst

Werk jij straks ook mee om het machinepark van Waterman Onions in topconditie te houden?
Reageer dan op deze vacature en maak kennis met ons modern, groeiend en gezond bedrijf!

Stuur een email naar arjan@waterman-onions.nl 
Heb je vragen, bel dan met 06 8352 4948


