Medewerker Technische Dienst – standplaats Franeker
Ben jij een “sleutelaar”, een allround techneut en / of heb je affiniteit met de techniek en ben je
mechanisch onderlegd? Vind je “puzzelen” leuk en stop je niet voordat je een oplossing hebt voor een
mogelijk probleem? Ga je uitdagingen niet uit de weg? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wie is Royal Steensma? Wat doen we als Royal Steensma en waar streven we naar?
Royal Steensma is een professioneel en innovatief familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van
hoogwaardige ingrediënten en smaakvolle halffabricaten voor de retail, brood- , banket- , chocoladeen ijsindustrie. Wij produceren onder eigen merk en onder private label en zijn nationaal en
internationaal actief. In Nederland behoren wij tot de marktleiders op het gebied van de productie van
bakkerijgrondstoffen.
Als je bij één van onze vier Nederlandse plants binnenkomt, ervaar je niet alleen dat wij heerlijke
bakkerijingrediënten produceren, maar ervaar je vooral de bevlogenheid van onze medewerkers.
Medewerkers die kennis hebben van uiteenlopende processen, producten en specialiteiten. Met circa
225 collega’s zorgen wij er dagelijks voor dat zowel de ambachtelijke bakker op de hoek, als ook de
industrie en de retail voorzien worden van onze producten. De saamhorigheid ervaar je wanneer je
één van onze locaties binnenloopt. Humor in combinatie met hard werken, met de handen in het deeg
en ook een lach en een traan zijn ons niet vreemd. Korte lijnen, efficiency, inventiviteit,
maatwerkoplossingen: daar houden wij van; en onze klanten ook!
Royal Steensma heeft vestigingen in Leeuwarden, Franeker, Elst en Vlaardingen. Daarnaast beschikt
de organisatie over een eigen productiefaciliteit in Thailand voor de aanlevering van grondstoffen.

De functie:
Als Medewerker Technische Dienst ben je primair verantwoordelijk voor de technische staat van het
machinepark, zodat de productie op een effectieve en voedselveilige manier plaats kan vinden. Het
adequaat oplossen van storingen en het draaien van storingsdiensten valt eveneens onder de
verantwoordelijkheid van de Medewerker Technische Dienst.
Je voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn:
 Je lokaliseert, beoordeelt en verhelpt gemelde storingen aan technische installaties en
gebouwen.
 Je hebt verstand van pompen, stoom en vindt het leuk om aan leidingen te werken.
 Je verricht (preventieve) onderhoudswerkzaamheden aan machines en apparatuur en in
beperkte mate verricht je werkzaamheden van modificatie- en nieuwbouwwerkzaamheden,
conform technische specificaties, tekeningen en instructies.
 Je draagt voorstellen aan ter verbetering van (proces)technische situaties.
 Je neemt deel aan diverse technische projecten.
 Je verzorgt technische documentatie (handleidingen en tekeningen) en je verzorgt de
registratie van relevante gegevens m.b.t. de werkuitvoering.
 Je draait mee in de storingsdienst.
 Je houdt werkzaamheden bij en / of registreert aanpassingen in het onderhoud systeem FiiX
 Je werkt conform kwaliteitssystemen zoals IFS / BRC, ISO en / of HACCP met inachtneming
van ARBO- en Milieuvoorschriften

Je werkt nauw samen met je collega's van de Productie en Expeditie. Je rapporteert aan het Hoofd
Technische Dienst. Het betreft een fulltime functie voor 40 uur per week. De functie op parttime basis
is geen optie.

Wat vragen we van je?
 Je beschikt over een afgeronde opleiding WTB of gelijkwaardig.
 Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen
de food.
 Je hebt kennis van en / of affiniteit met Meet en Regeltechniek, PLC’s, NEN3140 en / of je
hebt kennis van en / of affiniteit met Industriële Automatisering.
 Je bent analytisch, flexibel, pro-actief, accuraat, secuur en pragmatisch ingesteld.
 Je beschikt over een hands-on mentaliteit.
 Je bent een teamplayer en je bent in staat zelfstandig en alleen te werken.
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 Je hebt kennis / ervaring en / of affiniteit met onderhoudssystemen.
 Je bent bestand tegen werken onder druk en met deadlines.

Wat bieden we je?
Wij bieden je een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige functie met ruimte voor eigen initiatief. Een
goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, een gedegen pensioenregeling en een
eindejaarsuitkering. Tevens bieden we je een gezellig team, waarbij we informeel en actief met elkaar
samenwerken. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn eveneens aanwezig.

Nieuwsgierig of heb je de gouden tip?
Heb je vragen of weet je iemand in jouw netwerk die op zoek is, neem dan contact op met Jelke van
Dapperen, HR Manager. Jelke is bereikbaar op nummer 06-20253739. Ook kun je een mail sturen
naar j.vandapperen@steensma.com

