Grozette B.V. produceert sinds 1963 kaasproducten
voor de voedingsindustrie, foodservice en retail. Ons
assortiment bestaat uit verse en lang houdbare
kaaspoeders en geraspte kaas. Naast het Grozette
merk worden ook producten onder private label
gemaakt. Onze producten worden naar meer dan 30
landen geëxporteerd.
Grozette heeft een reputatie opgebouwd als flexibele en betrouwbare leverancier van kaasproducten
met een constante hoge kwaliteit. Innovatie en ontwikkeling zijn een essentieel onderdeel van onze
bedrijfsstrategie. Door middel van vooruitstrevende mogelijkheden en producttoepassingen blijven
we concurrerend en interessant in de snel wisselende kaasmarkt.
Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.Grozette.nl

Medewerker TD
- 40 uur per week / 2 ploegendienst Onze technische dienst verhelpt storingen, verzorgt het onderhoud aan ons machinepark en creëert
maatwerk oplossingen. De laatste jaren is de diversiteit van de machines toegenomen en zijn de
werkzaamheden steeds meer uitgebreid. Wij willen onze Technische Dienst versterken met een breed
georiënteerde medewerker bij voorkeur met een elektro achtergrond.
De functie:
Als medewerker technische dienst werk je samen met 4 collega’s. Je wordt in ons gehele bedrijf ingezet
op het gebied van (preventief) onderhoud, storingen, reparaties en revisies op werktuigbouwkundig en
elektrotechnisch gebied. Het is een veelzijdige en afwisselende functie. Onze technische dienst beschikt
over veel specifieke kennis. Deze kennis willen wij graag overbrengen in een opleidingstraject.
Wij zoeken:
 Een starter met een afgeronde Mbo opleiding niveau 3 Elektrotechniek/ Mechatronica/
Mechanische techniek of een kandidaat die een BBL opleiding volgt in de richting van
bovenstaande genoemde opleidingen.
 Een allrounder met interesse voor elektrotechniek.
 Kennis van PLC besturingen.
 Een teamspeler met een zelfstandige en leergierige houding.
 Een initiatiefrijk en flexibel persoon die open communiceert.
 Bereid tot het werken in een 2 ploegendienst.
Grozette biedt je:
 Een marktconform salaris en afwisselende werkzaamheden.
 Machine trainingen
 Aanvullende cursussen in overleg met leidinggevende.
 Een organisatie die constant in ontwikkeling is.
 Een gezellige en informele werksfeer.
Ben jij degene die wij zoeken?
Stuur dan een motivatiebrief + C.V. onder vermelding van de functie Medewerker TD, naar
roely.slinger@grozette.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roely
Slinger op telefoonnummer 0348-410264.
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