Kom jij ons team
versterken?

Wij zoeken een Technisch Specialist!
Techniek daar ben je gek op en hier kan jij volledig je passie in kwijt. Je sleutelt graag aan machines, je
gaat op zoek naar de storing en verhelpt deze met jouw kennis en ervaring. Geen uitdaging is je te groot
en jij neemt het initiatief. Met een gepassioneerd team werk jij in een moderne productieomgeving met
innovatieve machines en installaties. Het optimaal laten verlopen van het productiesproces is één van de
kerntaken. Flexibiliteit, no nonsense, hands on; dit is wat anderen over jou zeggen en dát is wat wij
zoeken. Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en ga je met ons de groei aan?
Check dan onderstaande vacature en solliciteer naar jouw nieuwe uitdaging bij WSP Food.
Jouw werkzaamheden
• Opsporen en verhelpen van storingen
• Opstellen, plannen en uitvoeren van taken
• Deelnemen aan het technisch overleg
• Bereid om in verschoven diensten te werken
• Onderhoud, inspecties en controles van het machinepark
• Onderhoud, inspecties en controles van bedrijfsinstallaties
• Actief op het gebied van innovatie en proces optimalisatie
• Werken volgens de normen van voedselveiligheid en hygiëne
Ons aanbod
• Fijne werkomgeving waarbij open-, en eerlijkheid hoog in het vaandel staan
• Ruimte voor ontwikkeling van jouw ambities
• Een team van enthousiaste collega's
• Salaris passend bij jouw ervaring en opleidingsniveau
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de CAO Vleeswaren Industrie
Over ons
WSP Food in Beuningen versnijdt en verpakt hoogwaardige vleeswaren sinds
2009. Wij zijn een groeiend bedrijf dat is ontstaan uit passie en de ambitie om
ambachtelijke en pure producten terug te brengen naar de consument. Door de
inzet van onze innovatieve snij- en verpakkingstechnieken worden onze
producten efficiënt en hygiënisch versneden, verpakt en gepresenteerd. Wij
ontwikkelen en leveren een uitgebreid assortiment aan versproducten aan een
groot aantal gerenommeerde retailers en supermarkten.
Samen met 100 collega's werken wij met trots en passie om elke dag onze
mooie en kwalitatieve producten te kunnen leveren.
Acquisitie n.a.v deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Kennis van:
Elektro|Mechanica
Fulltime
Beuningen

Solliciteren?
Wil jij jouw ambities verder
ontwikkelen en bijdragen aan de
groei van ons bedrijf? Dan willen we
jou graag beter leren kennen.
Stuur je CV met motivatie naar:
hrm@wsp-food.nl t.a.v. Hein Nuiten

