
  

 

 

 

Wie zijn wij? 

Al sinds 1920 produceert Matthijs drop, winegum en jelly’s. Dankzij de ervaring van generatie op generatie  
kent Matthijs de markt als geen ander. De originele recepten van toen spelen nog altijd een grote rol in de huidige markt.  
En daar zijn we trots op! Maar naast de markt als geen ander kennen, staan we ook voor vernieuwing.  

Wegens een flinke toename aan werkzaamheden, zoeken wij een: 
 
Medewerker technische dienst 36 uur per week  

 
Verantwoordelijkheden o.a.:  

 De instandhouding van de machines. 

 Begeleiden van vernieuwingen en technische projecten. 

 Het oplossen van mechanische en elektrotechnische storingen. 

 Het uitvoeren van modificaties, reparaties en revisies aan alle machines. 

 Het uitvoeren van o.a.: 
o Laswerkzaamheden 
o Montagewerkzaamheden 
o Machinale bewerkingen 

 Het organiseren en plannen van onderhoudswerkzaamheden. 

 Het zorgdragen van gebruiks- en verbruiksartikelen. 
 

Wij zoeken: 

 Een zelfstandige team- player met hands- on mentaliteit. 

 Nauwkeurig en betrouwbaar. 

 Proactief met een kritisch oog voor detail. 

 In het bezit van een MTS diploma.  

 Een uitstekende kennis van de Nederlandse taal. 

 Je hebt een praktische instelling en werkt planmatig. 

 Stressbestendig, veiligheidsbewust en flexibel. 

 Geen probleem om in een 2-, 3- of 5-ploegen dienst te werken. 

 Technische tekeningen lezen en begrijpen. 

 

Wij bieden: 

 Een smaakvol bedrijf met een uitstekende naam in de branche. 

 Een prettig werkklimaat met een open sfeer. 

 Vrijheid om zelfstandig werkzaamheden in te delen. 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

 Beloning conform de zoetwaren cao. 

 

Ben jij de medewerker technische dienst waar we naar op zoek zijn om ons team te versterken?  

Stuur dan jouw motivatie brief + cv naar: vacature@matthijs.nl  

en vermeld hierbij als onderwerp 'vacature medewerker technische dienst.  

 

 

  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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