BAAIJENS INDUSTRIAL EQUIPMENT B.V. in OSS heeft
een sterke groei doorgemaakt sinds de start in 1982. Dit
Brabantse familiebedrijf levert kwalitatief hoogwaardige
machines, apparatuur en complete productielijnen aan de voedingsmiddelenindustrie (pluimvee, vlees- en visverwerking,
convenience, maaltijden, salades, petfood) in Nederland, België
en Duitsland. Het zwaartepunt ligt hierbij op het gebied van engineering en procestechnologie waarbij maatwerk naar de klant
centraal staat.

enthousiaste servicemonteurS
ervaren monteur / junior monteur op Mbo-niveau
In deze afwisselende spilfunctie ga je, na een gedegen inwerkperiode, een breed scala aan serviceen revisiewerkzaamheden uitvoeren, voornamelijk bij opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie in Nederland, België en Duitsland. Je verricht tal van onderhoudswerkzaamheden, lost
vaak op een creatieve wijze storingen op en je zult met enige regelmaat nieuwe machines en productie-lijnen gaan installeren en aansluiten. Kortom, een brede en zelfstandige technische functie
waarbij je veel contact hebt met klanten in binnen- en buitenland en met collega monteurs.
Voor deze uitdagende fulltime functie gaat de voorkeur uit naar enthousiaste, handige en servicegerichte kandidaten met een technische opleiding op Mbo-niveau (bijv. mechatronica, werktuigbouwkunde of elektrotechniek). Je hebt enkele jaren
ervaring als service- of onderhoudsmonteur en je bent
duidelijk toe aan een nieuwe uitdaging of een volgende
stap in je loopbaan. Maar ook jonge, enthousiaste monteurs met minder ervaring nodigen wij van harte uit om
te reageren. Je hebt passie voor techniek, bent praktisch
en flexibel ingesteld, je werkt oplossingsgericht en staat
onder alle omstandigheden klaar voor de klanten van
Indien je belangstelling hebt
Baaijens!
voor deze functie verzoeken wij
je per e-mail een sollicitatiebrief
Baaijens Industrial Equipment B.V. biedt een uitdagende
met cv te richten aan de heer
(groei)functie voor gedreven kandidaten. Het bedrijf
B.R.M. Ezerman van bureau “In ‘t
kenmerkt zich door korte communicatielijnen, uitMaasland”.
dagende projecten in binnen- en buitenland en uiteraard hoort daar een prima salaris bij inclusief bijpassende
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secundaire arbeidsvoorwaarden.
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Voor nadere informatie: www.baaijens.nl

werving,

selectie

en

personeelszaken

