
 

De Aviateur Banketbakkerijen BV (zie ook: www.aviateur.nl), onderdeel van Biscuit International produceert in 
haar 6 moderne industriële banketbakkerijen een ruim assortiment banketartikelen, die in binnen- en buitenland 
verkocht worden. Voor onze locatie in Alkmaar zoeken wij een: 

Allround monteur voor 36 uur per week, in 2 ploegendienst  

Als Allround Monteur verricht je onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en aanpassingen uit aan productie-
installaties en apparatuur op (voornamelijk) werktuigbouwkundig en elektrotechnisch gebied zodanig dat een 
juiste en veilige werking van de installaties/apparatuur wordt gewaarborgd 

Wat ga je doen? 

 Uitvoeren van periodieke inspecties op werktuigbouwkundig en elektrotechnisch gebied zodanig dat de 

technische condities tijdig worden onderkend en correctieve acties ondernomen kunnen worden; 

 Verhelpen van storingen aan productieapparatuur en utiliteitsvoorzieningen op mechanisch, 

pneumatisch, hydraulisch, elektronisch en besturingstechnisch- gebied aan de hand van ontvangen 

meldingen, zodanig dat productiewerkzaamheden uit het oogpunt van techniek en veiligheid kunnen 

worden hervat en stagnatie tot een minimum beperkt blijft; 

 Schoonhouden van werkplaats en reparatieomgeving; 

 Assisteren bij opstarten productie, mits noodzakelijk; 

 Werkzaamheden registreren in onderhoudsmanagement systeem; 

 Begeleiden monteurs van externe firma's. 

Wat breng je mee? 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau; 

 Afgeronde technische opleiding, bij voorkeur werktuigbouwkunde; 

 Je hebt kennis van en ervaring met industriële processen, bij voorkeur in de voedingsmiddelenindustrie; 

 Goed analytisch vermogen, begrijpend elektrische schema’s lezen; 

 Bekend met MS-Office en Autocad-achtige software; 

Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 Collegiaal; 

 Hands-on mentaliteit; 

 Groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

Wat bieden wij? 

Bij ons werken 1000 collega’s die gedreven zijn om elke dag de handen uit de mouwen te steken. De 
Banketgroep en Aviateur hebben samen 11 bakkerijen verspreid over Nederland en Duitsland. We hebben een 
kantoor in Tilburg en een vernieuwd kantoor in Broek op Langedijk. Je werkomgeving is nuchter en informeel. Je 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Zoetwaren. We maken graag kennis. 

We maken graag kennis: 

Herken jij jezelf in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteren kan via onze website of per 
mail naar hrbol@biscuitinternational.com. Als je vragen hebt, kun je direct bellen met Remco Komen op 
telefoonnummer 0226-331100.   


