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Vanwege uitbreiding en een gezonde groei zijn wij op zoek naar een ervaren en zelfstandige

Medewerker Technische Dienst    
 

Klasmann-Deilmann Benelux B.V. is onderdeel van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereldwijde leverancier van 

grondstoffen, substraten en pluggen voor de professionele tuinbouw en boomkwekerij. De organisatie beschikt over 

meerdere productielocaties in Europa.  

Standplaats: Schiedam (Full time – Vast dienstverband)

Wat ga je doen? 

– Je gaat aan de slag als medewerker technische dienst in een klein team op een productielocatie waar 

 substraten op basis van organische materialen (potgrond) geproduceerd worden

– Je maakt afspraken met interne afdelingen over de aanlevering en afmelding van een storing.

– Je bepaalt de aard en complexiteit van de storing en van daaruit de volgorde van de uit te voeren 

 werkzaamheden en de benodigde materialen

– Het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de diverse machines volgens de werkorders

– Je draagt zorg voor een optimale afstemming van de machines en transportbanden

– Je zorgt voor veen veilige efficiënte en snelle oplossing van storingen

– Het verrichten van preventieve onderhoudswerkzaamheden

– Je meldt onveilige en ongewenste situaties aan het hoofd van de technische dienst

– Tijdens de werkzaamheden maak je gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Wij vragen van jou

– Een flexibele instelling

– Je bent een echte teamspeler en profileert je, mede door jouw kennis en ervaring als 

 een ware doorzetter binnen het team

– Verder ben je organisatorisch goed onderlegd en heb je geen negen tot vijf mentaliteit

Wat bieden wij jou?

– Een veelzijdige, afwisselende full time functie binnen een professionele en informele organisatie 

 met een marktconform salaris

– Korte lijnen zorgen ervoor dat er snel geschakeld wordt en zijn een stimulans voor eigen initiatief

– De informele en open werksfeer draagt bij aan een prettige omgang met collega’s waarbij 

 persoonlijke ontwikkeling en het volgen van opleidingen wordt gestimuleerd

Solliciteren?

Kun je niet wachten om deze uitdaging aan te gaan? Stuur je C.V. dan naar rene.tamboer@klasmann-deilmann.com of bel 

naar 010-8511102. Reageer zo spoedig mogelijk.


