DOC Kaas is een toonaangevende Nederlandse kaasproducent. De onderneming produceert jaarlijks op twee locaties in
Hoogeveen een ruim assortiment kaas dat wereldwijd wordt afgezet. Van de wei die ontstaat tijdens de productie van kaas,
worden hoogwaardige ingrediënten gemaakt voor onder meer de voedingsindustrie. De melk wordt geleverd door de ledenmelkveehouders van coöperatie DOC Kaas B.A. Op het hoofdkantoor en de twee productielocaties werken circa 250
medewerkers. DOC Kaas is een dochter van de Duitse zuivelonderneming DMK Group.
Om ons daarbij te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een:

Maintenance Engineer
38 uren per week
De functie

Arbeidsvoorwaarden

De maintenance engineer is binnen zijn aandachtsgebied verantwoordelijk
voor de (verbetering van) betrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties
op het gebied van procesapparatuur, zowel mechanisch, elektrotechnisch als
besturingstechnisch.

Naast een prettige werkomgeving waar in
een goede sfeer wordt samengewerkt,
bieden wij onze medewerkers
ontplooiingsmogelijkheden, goede
arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden conform de
CAO Zuivel.

Kerntaken
• Opzetten van een onderhoudsstrategie gericht op het vergroten van de
technische beschikbaarheid.
• Implementeren en verbeteren van het preventief onderhoud op basis van
FMECA’s en storingen.
• Troubleshooting op basis van RCA.
• Technische begeleiding, evaluatie en opvolging van onderhoudsprojecten.
• Ondersteunen bij aanschaffen van nieuwe apparatuur en bepalen benodigde
spare parts.
• Coördineren van diverse onderhoudsactiviteiten.
• Een bijdrage leveren aan het continue verbeteren, proactief werken en
trainen van medewerkers.
• Actief deelnemen aan het WCM-traject.

Profiel
• Hbo Techniek (Elektro, Werktuigbouw e.d.).
• Ervaring met opstellen/optimaliseren van onderhoudsconcepten en
methodieken (bijvoorbeeld RCA en FMECA).
• Ervaring in de procesindustrie met een continu verbetercultuur.
• Communicatief vaardig en sterk analytisch onderlegd.
• Leidinggevende kwaliteiten en een vorm van natuurlijk gezag uitstralen.

Aanvullende informatie
Uw sollicitatie en CV kunt u voor
26 juli 2021 richten aan:
E-mail: vacatures@dockaas.nl
Graag met vermelding van eventuele
vakantieplannen.
DOC Kaas B.V.
Afdeling P&O
Postbus 11, 7900 AA Hoogeveen
Telefoon: 0528 280 440
Acquisities stellen we niet op prijs.

