
 

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) en in 2019 Aviateur (Nederland). 

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 vestiging in Broek op Langedijk zijn wij op zoek naar een: 

Allround monteur (3-ploegendienst) 

Als Allround Monteur verricht je onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en aanpassingen uit aan de 
productie-installaties en apparatuur op (voornamelijk) werktuigbouwkundig en elektrotechnisch gebied, 
zodanig dat een juiste en veilige werking van de installaties/apparatuur wordt gewaarborgd en de 
productie van onze koekproducten optimaal verloopt. Je hebt in deze enorm afwisselende functie veel 
zelfstandigheid in een enthousiast team van collega's. 

De belangrijkste verantwoordelijkheden: 
 Periodieke inspecties op werktuigbouwkundig en elektrotechnisch gebied zodat 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, zodat de 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 het opstarten van de productie als dit noodzakelijk is; 
 Werkzaamheden registreren in het onderhoudsmanagement systeem; 
 Begeleiden van monteurs van externe firma's. 
 Projecten initiëren, uitvoeren en begeleiden op het gebied van verbeteren/modificeren van 

huidige productinstallaties. 
 
Wat vragen wij? 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau; 
 Afgeronde technische opleiding, bij voorkeur werktuigbouwkunde of voldoende relevante 

werkervaring; 



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

 Goed analytisch vermogen, begrijpend elektrische schema’s lezen; 
 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 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 conform de CAO Zoetwaren. De salarisindicatie is tussen de € 2.404,- en de 
€ 3.355,- per maand o.b.v. een full time (36 uur) dienstverband. 

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 hrbol@biscuitinternational.com. 
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Jake Bettinger (Hoofd Technische Dienst) op 
telefoonnummer 06-81250277. 

 


