Bij 4Evergreen houden wij ons bezig met het telen en verpakken van paprika’s in de kleuren
rood, geel, groen, oranje en rood-geel gestreept. Wij doen dit op meerdere locaties in Nederland, met een gezamenlijk oppervlakte van ruim 110 hectare. Wij zijn 1 van de grootste paprikatelers in Nederland en zijn continu gericht op de ontwikkelingen in de tuinbouwsector. Daardoor
bouwen we volop aan onze toekomst en zoeken wij een techneut die met ons mee wil groeien.

Voor onze locatie Steenbergen zoeken wij een

medewerker Technische dienst (ft 40 uur)

4Evergreen
Specialist in papr

Profielschets:
Als technische dienst ben je op zelfstandige wijze aan het werk en zet je jouw kennis en ervaring op het gebied van water-, elektro- en mechanische techniek in om het machinepark en de
installaties zo optimaal mogelijk te laten draaien. Hierbij kunnen ook technische werkzaamheden in de metaal (b.v. lassen) van toepassing zijn. Je ondersteunt hiermee de teelt en
verwerkingsmanager en zorgt ervoor dat alle processen goed blijven verlopen.

Wat ga je doen:
• Het technisch onderhouden en oplossen van storingen aan machines, installaties en kassen
(o.a. WKK, waterunits, verpakkingslijnen, ketels enz.);
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• Voorraadbeheer van onderdelen;

Teamleider Arbeid

Voor deze functie bestaan de taken o.a. uit:

Wat heb je nodig:
- Aansturen, controleren en instrueren van de medewerkers;
• De voorkeur gaat uit naar een
enthousiastbieden
persoon
met
MTS werken denkniveau;
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bij het
bewaken,
controleren
en optimaliseren van de g
• Je bent thuis in mechanischeelektro- en watertechniek. Ervaring in de metaal (b.v. lassen)
- Ondersteuning bieden bij het draaien van kostenbesparende en winstgevende
is een pré;
- Medeverantwoordelijk voor veiligheid in algemene zin;
• Gerelateerde werkervaring als allround techneut;
- Meewerken in het algehele arbeidsproces;
• Je bent bereid tot het draaien van storingsdiensten (24-uurs dienst, 1x per maand);
- Storingsdiensten lopen;
• Persoonlijke eigenschappen die bij jou passen zijn samenwerken, communicatief, oog
voor detail, initiatief, zelfstandig;
Voor deze functie bieden wij:
• Ervaring in pc gebruik (onderhoudssystemen opzetten en actueel houden, bestellingen);
- Prettige arbeidsomstandigheden;
- Salaris passend bij de functie;

Voor deze functies bieden wij:
- Een collegiale werksfeer;
• Een zelfstandige en uitdagende
functie waarin geen dag hetzelfde is, met ruimte voor
- Een uitdagende functie in dagdienst met volop groeimogelijkheden (persoonli
ontwikkeling en eigen inzichten.
• Een passend salaris volgens de cao Glastuinbouw.
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- Ruime ervaring als leidinggevende in de productie;
Enthousiast geworden?
- Inzicht
en affiniteit
in productieprocessen
en planning;
Stuur dan je CV en motivatie naar
Emanuela
van de
Nadort.
- Ervaring
in het lopen van storingsdiensten;
E-mail: emanuela@4evergreen.nl
Tel: 0167-568100.
- Een initiatiefrijk en oplossingsgericht vermogen;

www.4evergreen.nl Zoekweg
20, 4651
PS Steenbergen en enthousiasme.
- Ruime mate
van stressbestendigheid

