
 

 
 

 

F. Wellink Lekkerkerk BV is een varkensvleesveredelingsbedrijf gevestigd in Lekkerkerk. Wij 
veredelen al meer dan 40 jaar varkensvleesproducten voor onder andere de worstindustrie, snack- 
en maaltijdproducenten en ready-meal producenten. Wellink is in 1979 ontstaan als familiebedrijf 
en is uitgegroeid tot een van de grootste spelers in Europa.  

Samenwerking, wederzijds respect, vertrouwen en identiteit zijn binnen Wellink belangrijk. 

 

Voor onze technische  afdeling is Wellink op zoek naar een ervaren: 

All-Round Storingsmonteur (M/V) 

40 – 45 uur per week. 

Wat ga je doen?  

 Je zal zowel storingsreparaties, preventieve onderhoudswerkzaamheden alsmede 
modificaties uitvoeren;  

  Je moet in staat zijn om zelfstandig elektrische, besturingstechnische, maar ook 
mechanische storingen te analyseren en te verhelpen;  

 Je bent in staat om de échte oorzaak van de storing te vinden, voorstellen te doen om tot de 
beste oplossing voor de situatie te komen én hierover te rapporteren;  

 Je bent bereid om in een eventueel verschoven dienst te werken;  

 Je bent bereid om, in overleg, op zaterdagen te werken;  

 Je rapporteert aan het Hoofd Operationele Techniek;  

 Je legt de dagelijkse werkzaamheden administratief vast in een onderhoud systeem.  
 
Waar jij goed in bent:  

 Je werkt gestructureerd, bent initiatiefrijk, een teamplayer, stressbestendig en 
positief ingesteld; 

 Je hebt aandacht voor veiligheid, hygiëne en kwaliteit. 

 

 
 
 
 



 

 

 

Wat zijn de functie eisen? 

 Een afgeronde Mbo-opleiding elektrotechniek, elektronica met een goede mechanische 
basiskennis;  

 Goede kennis van PLC besturingen en frequentie regelaars is een pre;  

 Ervaring met Electrode- en TIG lassen is een pre; 

 Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie, in een productie omgeving;  

 Je bent in staat om zelfstandig storingen te analyseren, op te lossen en te rapporteren;  

 Je werkt gestructureerd en ben zowel schriftelijk als mondeling communicatief vaardig;  

 Je bent stressbestendig;  

 Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  

 Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.  

Inlichtingen:  
Wil je meer weten over deze vacature bij Wellink, neem dan contact op met dhr. M. Amouch (HR) via 
telefoonnummer 06-48273589. Hij staat je graag te woord. 

Enthousiast geworden?  
Je reactie mailen naar: mohamed@wellink.com ,CV + uitgebreide motivatie zien we graag tegemoet! 

 

mailto:mohamed@wellink.com

