
MONTEUR TEchNischE DiENsT 
Locatie Roosendaal

Bakkerij Holland is een professioneel familiebedrijf waarin een hoge 
mate van betrokkenheid de boventoon voert. Wij zijn een volledig 
geautomatiseerde moderne bakkerij met vestigingen in Vriezenveen (sinds 
1937) en Roosendaal (sinds 1999). Wij zijn actief op de Nederlandse en 
Belgische markt. Wij schakelen snel door de interne korte lijnen en zijn 
altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Bij Bakkerij Holland heeft de afdeling technische dienst een essentiële rol 
in de voortgang van deze productie activiteiten en heeft deze afdeling een 
zeer hoge prioriteit en is van hoog niveau, welke we continu proberen te 
verbeteren. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (technische) mogelijkheden 
en denken niet in titels maar in uitdagingen. Wij werken van maandag t/m 
zaterdag en op zondag zijn we gesloten. 
Als Monteur technische dienst bestaan je voornaamste werkzaamheden 
uit het onderhouden van het machinepark in teamverband, het verhelpen 
van storingen en het aandragen van oplossingen om het productieproces 
te optimaliseren/ verbeteren. 

Technische kennis, eigen initiatief en flexibiliteit zijn een must voor deze 
functie. 

Om de functie Technische Dienst goed uit te voeren beschik je minimaal 
over een MBO Werktuigbouwkunde of Mechatronica opleidingsniveau, 
verkregen door opleiding of ervaring.

Wat vragen wij?
• Ervaring met procesinstallaties, zowel mechanisch als elektrotechnisch
• Je bent bereid te werken in een 3 ploegendienst volgens een 
 4 weken rooster
• Je bent stressbestendig
• Je bent gedreven en flexibel 
• Roulerend beschikbaar op de zaterdag

Wat bieden wij?
Wij bieden een afwisselende baan met uitstekende arbeidsvoorwaarden. 
Het salaris zal progressief met je ontwikkeling meegroeien. Je krijgt alle 
ruimte voor ontwikkeling en persoonlijke groei.
Heb je ervaring als monteur Technische Dienst in een productieomgeving 
en ben je op zoek naar een professionele moderne  
technische werkomgeving? Twijfel dan niet en  
stuur je cv. en motivatiebrief naar  
vacaturesrsd@bakkerijholland.nl
 
Kijk voor overige vacatures op:
www.bakkerijholland.nl

Bakkerij Holland 
is een industriële 
brood-bakkerij met 
een christelijke 
identiteit met 
vestigingen in 
Vriezenveen en 
Roosendaal. 
Met meer dan 
100 werknemers 
verzorgen wij 
de productie 
en logistiek 
van diverse 
broodproducten 
voor verschillende 
supermarktketens  
door heel 
Nederland  
en België.

Vestiging Vriezenveen
De Watergang 27
7671 SV Vriezenveen 
0546-561473

Vestiging Roosendaal
Schotsbossenstraat 20
4705 AG Roosendaal
0165-555200
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