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Wij zijn het geheime ingrediënt in ´s werelds meest geliefde producten. 
Word jij ons geheime ingrediënt? 

 
Tate & Lyle is een wereldwijde leverancier van ingrediënten en oplossingen in onder andere de 
voedingsmiddelen- en papierindustrie, en opereert vanuit meer dan 30 locaties over de gehele wereld. Door 
middel van grootschalige, efficiënte productiefaciliteiten, verwerkt Tate & Lyle grondstof in onderscheidende 
ingrediënten van hoge kwaliteit. Deze ingrediënten en oplossingen voegen smaak, textuur, voedingsstoffen 
en verhoogde functionaliteit toe aan producten die door miljoenen mensen wereldwijd worden gebruikt of 
geconsumeerd. In onze fabriek in Koog aan de Zaan, binnen de afdeling Maintenance, is een vacature 
ontstaan voor: 

Dagdienst monteur (full-time) 

Wat zijn de werkzaamheden? 

In de functie van Dagdienst monteur ben je verantwoordelijk voor de technische beschikbaarheid dmv de 
uitvoering van het preventief jaarplan, het oplossen van ad hoc technische productie verstoringen en 
uitvoering van de binnengekomen onderhoudsmeldingen.  

 Veilige uitvoering van werk en naleving van vergunningen, documentatie, protocollen, TRA, VGM, 
normen, LTT. 

 Opvolgen, onderzoeken en vaststellen van de meest duurzame en economische oplossing bij 
verstoringsmeldingen. 

 Uitvoeren van onderhoudsplan. 

 Lopen van inspectierondes. 

 Begeleiden van buitenfirma’s. 

 Proactief samenwerking opzoeken bij complexe onderwerpen. 
 Verslaglegging in SAP van uitvoering van werk. 

Wat vragen wij? 

 MBO+ Werktuigbouwkunde of Mechatronica. 

 Relevante technische ervaring binnen een productie bedrijf. 
 VCA gecertificeerd. 

 Ervaring met SAP is en pre. 

 Goede kennis van Nederlandse en Engelse taal. Mondeling en schriftelijk. 

 Veiligheid- en kwaliteit bewust. 

 Communicatief vaardig. 

 Teamspeler. 
 Accuraat, analytisch, flexibel. 

 Eigenaarschap en resultaatgerichtheid. 

Intern: 

Solliciteer direct! 

Heeft de bovenstaande tekst je enthousiast gemaakt om ons team te komen versterken? Solliciteer dan 
online via Source / Internal vacancies.  

Extern: 

Wat bieden wij? 
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 Wij zijn een prachtig, internationaal productiebedrijf met een inspirerende ambitie: ‘Improving lives 
for generations’. Met onze ingrediënten dragen we bij aan gezonde voedingsmiddelen.  

 Een afwisselende functie en een informele werksfeer 

 Jaarcontract met uitzicht op vast 

 Goed salaris (schaal 7) op basis van 36 uur 

 Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals o.a.: opleidings- en doorgroeimogelijkheden, €750 
persoonlijk ontwikkelingsbudget, reiskostenvergoeding, 25 vakantiedagen, eindejaarsuitkering. 

 Gratis fruit 

Solliciteer direct! 

Heeft de bovenstaande tekst je enthousiast gemaakt om ons team te komen versterken? Solliciteer dan 
online via tateandlyle.com/careers.  

Tate & Lyle werkt met preferred suppliers voor haar recruitment. Acquisitie naar aanleiding van deze 
vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Tate & Lyle is an equal opportunity employer who provides career opportunities to qualified applicants 
without regard to national origin, color, religion, gender, sexual orientation, age, physical or mental 
disability or any other unlawful criteria. Tate & Lyle promotes inclusion and engages her employees to 
make them feel valued as being essential to the success of the organization. 


