
 
 

 

Ben jij gek op lekker eten en is kwaliteit voor jou #1? 
Heb jij 2 rechterhanden en vind je het heerlijk om op een breed technisch vlak werkzaam te zijn? 

Ben jij servicegericht en zet je graag een stapje harder om je collega’s weer verder te helpen? 
 

Dan is deze functie écht wat voor jou! 
 

Wij zijn op zoek naar een: 

Medewerker Technische dienst / Storingsmonteur (full time) 
 

 
Jouw missie… 
Is om (onder leiding van ons hoofd TD) er voor te zorgen dat ons gebouw en alle machines daarin goed 
zijn onderhouden zodat alles optimaal kan functioneren. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan 
de continuïteit van ons productieproces en de kwaliteit van de mooie maaltijden die we maken.  
Als technisch kampioen is het jouw specialiteit om vooruit te kijken en mankementen te voorkomen. 
Je denkt mee met ons proces en komt met voorstellen hoe we op technisch vlak vooruitgang kunnen 
boeken en of kosten kunnen besparen. Het is jouw drive om van ons bedrijf ook op jouw vakgebied de 
beste in onze branche te maken.  
 
Het succesvol uitvoeren van deze functie betekent:  

• Je zult gaan werken aan mengmachines, robotica en procesinstallaties, transportlijnen en 
inpaklijnen. 

• Je verhelpt elektrische, mechanische en besturingstechnische storingen aan alle lijnen en 
machines. 

• In samenspraak met je collega’s stel je technische verbeteringen voor, maar je bent ook in 
staat deze door te voeren en tot een werkende modificatie te begeleiden. 

• Je spant je in voor een veiligere werkomgeving, bent gericht op kwaliteit gecombineerd met 
een maximale productie en rendement. 

• Je hebt kennis van zowel elektro als mechanica en affiniteit met hydrauliek, pneumatiek en 
besturingstechniek (PLC) 

• Als persoon ben je besluitvaardig, kun je goed plannen en communiceren en vind je het leuk 
om samen te werken.  

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de preventieve en correctieve 
onderhoudswerkzaamheden aan alle productie installaties. 
 
De ideale kandidaat…  

• Houdt van goed eten; 

• Heeft 2 rechterhanden en goed technisch inzicht; 

• Heeft een afgeronde opleiding Mbo 4 niveau richting werktuigbouw, elektrotechniek of 
mechatronica 

• Is niet bang om te ontdekken hoe machines werken;  

• Doet wat hij/zij zegt en komt zijn/haar afspraken na; 

• Werkt netjes en zorgvuldig;   

• Kan goed samenwerken en toont initiatief om collega’s en bedrijf continu te verbeteren; 

• Heeft een beetje humor en vindt het belangrijk om te werken bij een bedrijf waar plezier en 
samen iets bereiken hoog in het vaandel staan. 

 

Wat bieden wij? 



 
 

 

We bieden jou een zeer veelzijdige functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid om ons te helpen 
het meest toonaangevende bedrijf in de wereld van maaltijden en maaltijdcomponenten te worden. 
Dit doe je in ons snel groeiende bedrijf, waar jij met jouw technisch inzicht kunt bijdragen aan het 
bereiken van wat we graag doen: mensen laten genieten van écht lekker eten.  

We hebben een betrokken team waar mensen klaar staan voor elkaar. Lekker eten is een liefde die we 
met elkaar delen, dus dat is dan ook een onderwerp waarover we graag praten en iets wat we graag 
doen…  
Natuurlijk betalen wij ook een prima salaris en hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
In april van 2022 gaan wij verhuizen naar een prachtige nieuwbouw locatie in Bleiswijk. Momenteel 
zitten we nog gevestigd in Rijswijk.  
 
Reageren 
Spreekt deze functie je aan en zie je jezelf werken in een team met zeer betrokken medewerkers voor 
klanten van topniveau? Stuur dan je CV en een beknopte motivatie naar Francine van Limborgh 
(f.vanlimborgh@starcuisine.nl).  
 
 
Meer info over ons bedrijf is te lezen op www.starcuisine.nl. 
 
 
Trefwoorden: 
Technisch, techniek, TD, facilitair, monteur, onderhoudsmedewerker, onderhoudsmonteur, conciërge, huismeester, 
koelmonteur, koeltechnisch, Rijswijk, Den Haag, Zuid-Holland, Zoetermeer, Bleiswijk  
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