
 

 

Wat doen wij? 

Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf dat actief is in de levensmiddelen 

sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische 

consumentenproducten. Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ondanks dat we 35 jaar bestaan, 

heerst er binnen Joannusmolen een startup mentaliteit. Daarnaast ervaren we een continue drive om 

vanuit kansen en technologische ontwikkelingen, met innovatieve producten op de markt te komen om 

onze consument te verrassen! 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een informeel team en werken hard om onze doelen te bereiken, maar we houden ook van 

gezelligheid. Juist doordat we een overzichtelijk bedrijf hebben, zijn de communicatielijnen kort en 

kent iedereen elkaar. 

 

Wie zoeken wij? 

Door de groei van internationale afzetmarkten en de bijbehorende ambitie van onze organisatie, zijn 

we op zoek naar een: 

 

Monteur Technische Dienst 

(40 uur) 

Wat ga jij doen? 

Als onderhoudsmonteur verricht je zelfstandig onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan zowel de 

extrusie als verpakkingslijn op locatie. 

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer: 

 Verantwoordelijk voor het algehele machine park; 

 Oplossen van technische problemen; 

 Zelfstanding uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden; 

 Zelfstandig diagnoses stellen en adviseren over servicewerkzaamheden; 

 Directe collega’s informeren over het juiste gebruik van de machines; 

 In bedrijf stellen van de machines; 

 Plannen en organiseren van periodieke servicebeurten en inspecties op locatie  

 Incidenteel laswerkzaamheden verrichten; 

 Analyseren van mechanische-, elektrische- en hydraulische storingen en lost deze op; 

 Repareren en reviseren van motoren en hydraulische componenten; 

Je rapporteert aan de productie manager/ productie leider en werkt nauw samen met de shiftleaders.  

Wie ben jij? 

 MBO werk- en denkniveau verkregen uit een technische opleiding of werkervaring 

 Kennis en/of ervaring van/met hydrauliek  

 U bent creatief en gaat probleem oplossend te werk. 

 U heeft geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden  

 Rijbewijs B (eventueel aangevuld met C, E ). 

 Een gezonde motivatie en commercieel inzicht. 

  



 

 

Functie specifieke competenties 

 Zelfstandig kunnen werken  

 Plannen en organiseren 

 Commerciële vaardigheden 

 Stressbestendig  

 Oplossingsgericht 

 Accuraat 

 

Wat wij bieden: 

Wij bieden een zeer afwisselende functie binnen een internationaal georiënteerde en informele 
organisatie met duurzame uitgangspunten, waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand 
gaan. Je wordt onderdeel van een enthousiast team dat dagelijks bezig is met het bouwen aan een 
mooi bedrijf. Uiteraard zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de zwaarte van de 
functie en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
 

Interesse? 

Ben jij die fijne collega die wij zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV met sollicitatiebrief, onder 
vermelding van de vacaturenaam,  ter attentie van mevr. Nikky Nieuweboer, HR@joannusmolen.nl 
Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website www.joannusmolen.com  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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