
 
 

Monte Pizza Crust, een zelfstandig MKB bedrijf, produceert en verkoopt pizzabodems en deegbollen 
voor de binnen- en buitenlandse markt en neemt daar een unieke positie in. De strategie van het 
bedrijf is gebaseerd op een flexibele, klantgerichte houding, een hoog serviceniveau en een 
hoogwaardige productkwaliteit. Monte Pizza Crust is zich verder aan het professionaliseren op het 
gebied van kwaliteit, efficiency en de organisatie Ter versterking van ons team zijn wij per direct op 
zoek naar een medewerker technische dienst”, die in staat is om in nauwe samenwerking met 
productie, de efficiency en de productiviteit te verhogen. 

ALLROUND MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST 
Full-time, in 2- of 3 ploegendienst 

 
 

De Functie: 
De staat van onze productie- en verpakkingslijnen en andere installaties worden jouw 
verantwoordelijkheid. Je weet zowel op werktuigbouwkundig als op elektrotechnisch gebied goed je 
weg te vinden en aan de gestelde eisen te voldoen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en 
productiviteit. Daarnaast werk je efficiënt, zelfstandig en ben je steeds op zoek naar oplossingen en 
verbeteringen binnen ons proces. 
 
In deze rol rapporteer je direct aan de productiemanager en werk je nauw samen met de 
medewerkers van productie en inpak. 

 
Het profiel: 
Je beschikt over MBO werk- en denkniveau, aangevuld met enkele jaren ervaring binnen de 
voedingsmiddelenindustrie. 
Uiteraard beschik je over goede communicatieve en sociale vaardigheden, een goed technisch inzicht 
en ben je stressbestendig en hebt een flexibele, proactieve werkhouding. 

 
Aanbod: 
Goede arbeidsvoorwaarden en volop ruimte om mee te denken en je bijdrage te leveren aan 
vernieuwing en verbetering van ons productieproces in een dynamische omgeving. 
 

Informatie: 
Meer informatie over de inhoud van de functie kan je verkrijgen bij Sonja Ermen (HR-manager), tel. 
076-5014900. 
 
Enthousiast geworden? 
Dan zien we je CV met korte motivatie graag tegemoet ter attentie van Sonja Ermen, 
sonja@montepizzacrust.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 


