
 

 

 

 

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 afdeling Technische Dienst zijn we op zoek naar een bewezen all-round monteur 
die de rol van Meewerkend Assistent Hoofd Technische Dienst kan invullen.  

Assistent Hoofd Technische Dienst  (M/V) 

40 – 45 uur per week. 

Wat ga je doen? 

 Bewaken en beheren van technische processen en procedures; 
 Optimaliseren technische processen en werken aan continue verbeteringen; 
 Begeleiden van externe partijen bij grote en/of specialistische technische projecten; 
 Rapporteren van uitgevoerde werkzaamheden; 
 Verantwoordelijk zijn voor het voorraadbeheer; 
 Verantwoordelijk zijn voor de technische staat van gebouwen en terreinen; 
 Actief streven naar continue verbeteren van processen en procedures; 
 De monteurs actief ondersteunen tijdens onderhoud zowel preventief als correctief; 
 Vervangen van Hoofd Technische Dienst bij afwezigheid; 
 Daarnaast ben je in deze functie medeverantwoordelijk voor het optimaal laten 

draaien van het machinepark van ons bedrijf, op een manier dat de veiligheid van 
medewerkers en de voedselveiligheid van onze producten gewaarborgd blijft; 

 Tevens ben je bereid om tijdens werkzaamheden buiten de standaardwerktijden om 
(denk hierbij aan onderhoudswerkzaamheden in de weekenden of avonden) ook 
sturing te geven aan interne en externe monteurs wanneer dat nodig is. 

 Je rapporteert aan de Hoofd Technische Dienst 

Waar jij goed in bent: 

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

 Je hebt aandacht voor veiligheid en kwaliteit; 

 Je bent in staat werkbare ideeën tot verbeteringen aan te dragen.  



 

 
 
Wat zijn de functie eisen? 

 MBO+/HBO werk- en denkniveau; 
 Opleidingsrichting: Werktuigbouwkunde (WTB), Elektrotechniek (E), Maintenance 

Engineering of vergelijkbaar; 
 Ruime technische ervaring als allround monteur technische dienst en daarbij ervaring 

en inzicht in alle technische disciplines binnen een technische dienst van een 
soortgelijk productie bedrijf; 

 Beheersing van MS Office/Excel, ervaring met een onderhoudsbeheerssysteem 
(McMain) is een zeker pre; 

 Uitstekende beheersing van het Nederlands  en een goede beheersing van de Engelse 
taal; 

 Verder ben je: communicatief sterk, gestructureerd, hands-on, stressbestendig, een 
teamplayer, resultaatgericht en flexibel ingesteld. 

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! 
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