
 

Biscuit International is de Europese leider in de private label koekmarkt en toonaangevend door onder 
andere de focus op productinnovatie. Het hoofdkantoor, gevestigd in Parijs, leidt de organisatie van 
meer dan 2.400 medewerkers en een omzet van meer dan € 530 miljoen. In 2020 verwierf Platinum 
Equity de aandelen in Biscuit International. Zij ondersteunt de organisatie in haar plannen om het 
productaanbod en haar internationale bereik verder uit te breiden, zowel organisch als via aanvullende 
investeringen. Biscuit International is ontstaan in 2016 als resultaat van de combinatie tussen Poult 
(de Franse leider) en Banketgroep (Nederland). Als toonaangevend consolidatieplatform in Europa 
verwierf de groep in 2018 A&W (Duitsland), Stroopwafel & Co (Nederland), Northumbrian Fine Foods 
(Verenigd Koninkrijk) en Arluy (Spanje), in 2019 Aviateur (Nederland) en in 2021 Dan Cake (Portugal). 

Meer dan de helft van het totale volume van Biscuit International wordt door de Nederlandse fabrieken 
geproduceerd. De Banketgroep en Aviateur Banketbakkerijen B.V. (Biscuit International Netherlands) 
produceren in haar 11 industriële banketbakkerijen een ruim assortiment die in binnen- en buitenland 
verkocht worden. Voor onze productielocatie in Tilburg zijn wij op zoek naar een: 

HOOFD TECHNISCHE DIENST 
Fulltime (40 uur per week) 

 
De functie: 
Het betreft een baan voor 40 uur per week. Als Hoofd technische Dienst bewaak en verbeter je het 
volledige technisch beleid op het gebied van onderhoud (preventief, correctief, planmatig) van de 
technische installatie in Tilburg.  
Op basis van gedefinieerde budgetten realiseer je tenminste de gedefinieerde beschikbaarheid 
doelstellingen van de installaties. Je bent tevens verantwoordelijk voor de veilige staat en het veilig 
gebruik van de installatie. Je bewaakt de keurings- en certificeringsintervallen en volgt deze op 
zodanig dat ten alle tijden voldaan wordt aan wet- en regelgeving. Je adviseert de organisatie bij 
onderhoudsvraagstukken. Je geeft op energieke, enthousiasmerende wijze leiding aan de 
technische afdeling. 

 
De voornaamste verantwoordelijkheden zijn: 

 Zorgdragen voor de veiligheid van de technische installatie; 
 Lange termijn plan opstellen mbt investeringen en de uitvoering hiervan; 
 Verantwoordelijk voor de uitvoering van continuous improvement binnen de TD; 
 Het implementeren, uitvoeren en optimaliseren van de periodieke onderhoudsplannen om 

de gedefinieerde beschikbaarheid (KPI) te realiseren; 
 Technisch onderhoud (laten) verrichten aan technische productie-installaties, gebouw en 

gebouw gebonden installaties, conform gedefinieerde standaarden en specificaties; 
 Zorgdragen dat wordt voldaan aan de actuele wet- en regelgeving t.a.v. installaties en 

gebouwen; 
 Trouble shooting / correctief onderhoud indien noodzakelijk; 
 Verantwoordelijk voor het bewaken van het onderhoudsbudget; 
 Je draagt zorg voor adequaat voorraad beheer van de verbruiks- en reserve-onderdelen; 
 Je geeft op stimulerende en motiverende wijze leiding aan de medewerkers van de 

technische dient. Je richt de organisatie op de juiste wijze in en draagt zorg voor het 
behalen van de afdelingsdoelstellingen; 



 Je rapporteert aan de Plantmanager en bent lid van het Plant-team. 
 

 
Wat vragen wij? 

 Minimaal HBO niveau (relevante opleidingsrichting) met 5 jaar werkervaring in een 
vergelijkbare functie, bij voorkeur in de foodsector; 

 Kennis en ervaring met continu verbeterprogramma’s; 
 Kennis van oventechniek en/of verpakkingsmachines is een pré; 
 Een sterk ontwikkeld analytische vermogen; 
 Houdt het overzicht, maar is ook bereid om in de details te duiken om het probleem te 

begrijpen; 
 Kennis van ervaring met onderhoud management software (Ultimo); 
 In verband met productinnovaties en bouwtechnische aanpassingen is ervaring in 

projectmanagement gewenst. 
 Slagvaardig, resultaatgericht en betrouwbaar. 
 Communicatief vaardig. 
 Stressbestendig. 
 Passie voor onderhoud. 
 Teamspeler die het beste uit zijn/haar mensen haalt. 
 

Wat bieden wij? 
Bij Biscuit International Nederlands werk je met 900 collega’s die gedreven zijn om elke dag de 
handen uit de mouwen te steken. Je werkomgeving is nuchter en informeel. We bieden je een 
zelfstandige functie, met volop ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Je 
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. 

Wij maken graag kennis 
Heb je interesse in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteren kan via onze 
website www.biscuitinternational.com/nl/kom-bij-ons/ of per mail naar 
vacatures@biscuitinternational.com.  
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Henry Backus, plantmanager, via 
HBackus@biscuitinternational.com 
 
 
 
 
 

 


