
VACATURE 
Ben jij multi-inzetbaar als technisch medewerker? Wij zijn voor onze vestiging in Emmen op zoek naar een flexibel inzetbare medewerker 

die ook in voorkomende gevallen in de noordelijke regio op onze vestigingen technische problemen verhelpt en voorkomt. Ben jij dit? Lees 

dan snel verder over deze vacature en solliciteer!

Wat ga je bij ons doen?

• Als medewerker technische dienst verhelp je eerstelijns verstoringen en verricht je eerstelijns onderhoud aan onze technische 

installaties. 

• Je verricht inspecties op basis van onderhoudsplanning. 

• Je hebt contact met de gebruikers over bijzonderheden van de betreffende machine/installatie. 

• Je verricht voorbereidende werkzaamheden in de werkplaats. 

• Je analyseert gemelde storingen en beoordeelt de beschikbare informatie. 

• Je achterhaalt de storingsoorzaak en stelt de mogelijke oplossingen voor. 

• Je (de)monteert en/of vervangt onderdelen. 

• Je test de werking en levert de machine/installatie gebruiksklaar op.

• Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor het op een correcte wijze informeren en adviseren van onze gebruikers.  

• Je bent voortdurend bezig de kwaliteit van het onderhoudsproces te verbeteren en je legt alle gegevens vast in het 

onderhoudssysteem. 

• Je registreert de gebruikte materialen en uren en koppelt dat aan de werkopdracht.

Wat vragen wij van jou?

• Je beschikt over MBO-4 werk- en denkniveau.

• Je bent vaktechnisch onderlegd en bent gediplomeerd elektrotechnisch monteur en/of werktuigbouwkundige.

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

• Je werkt zeer nauwkeurig. 

• Je communiceert duidelijk in woord en geschrift.

• Je hebt een klantgerichte instelling.

• Je bent flexibel inzetbaar met betrekking tot werktijden. 

• Je hebt enkele jaren werkervaring. 

Wat bieden wij jou?

• Een baan in een dynamische werkomgeving, met veel variatie in je werk en de mogelijkheid je verder te ontwikkelen.

• Een goed salaris.

• Werken in een enthousiast team.

• Een bedrijfspensioenregeling.

Wie zijn wij?

Ambachtelijke slager Van der Zee is in 1925 ontstaan. In 2007 zijn wij onderdeel geworden van de HANOS en in alle vestigingen van HANOS 

in Nederland en België is onze slagerij gevestigd. Kwaliteit borgen wij door actief bij de productie van eten en drinken betrokken te zijn. Een 

voorbeeld; naast de ontwikkeling van lokale veerassen, stimuleren wij circulaire economie door dierlijke eiwitten deels te vervangen door 

regionaal geteelde veldbonen in producten die wij bereiden in onze keukens en slagerijen. 

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST



Je komt te werken in een team van drie personen. De technische dienst van Van der Zee zorgt voor een ongestoord productieproces 

betreffende alle technische onderdelen. Dat doen we voor:

• de slagerijen die allen binnen de Hanos vestigingen zijn ondergebracht;

• onze worstmakerij en slice afdeling in Emmen;

• onze productielocatie in Twello;

• de vestigingen in Hoogeveen en Almelo waar maaltijden worden bereid;

• ons distributiecentrum in Hoogeveen. 

Ben jij diegene naar wie wij op zoek zijn?

Heb je zin om deze uitdaging aan te pakken? Na je sollicitatie ontvang je z.s.m. bericht van ons of je wordt uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek. Stuur je CV en motivatiebrief naar John de Groot; info@vanderzee.nl. Voor meer informatie over de functie kan je 

bellen naar: Leander Sipkens; 06 - 31996030

Een referentiecheck kan deel uit maken van de selectie.


