
 

 
 
 
 
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie 
Wil jij er voor zorgen dat de techniek van onze volledig 
geautomatiseerde bakkerij op en top georganiseerd is?  
Het onderhouden en storing- vrijhouden van de machines en 
installaties in onze bakkerij is de nummer 1 prioriteit van de 
technische dienst.  
 

Functieomschrijving 
Met jouw kennis en ervaring in de techniek draag je bij aan de 
verdere professionalisering van de technische dienst en zorg je 
voor een evenwichtige werkverdeling en een optimale 
bezetting. 

 Je verzorgt de registratie van het onderhoud en 
technische werken in Ultimo. 

 Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de 
week- en onderhoudsplanning. Je houdt hierbij ook 
rekening met de preventieve werkzaamheden en 
prioriteiten. 

 Je zorgt voor de begeleiding en het beoordelen van de 
werkzaamheden van externe technische bedrijven. 

 Je beheert het technische magazijn. 

 Je bent back-up van de storingsdienst. 

 Je doet voorstellen voor optimalisaties aan bestaande 
installaties. 
 

Functie-eisen 
Wat mogen we van jou verwachten als werkvoorbereider 
technische dienst: 

 HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur HBO WTB. 

 Je beschikt over relevante werkervaring bij voorkeur 
in de levensmiddelenindustrie. 

 Je bent daadkrachtig en denkt oplossingsgericht. 

 Bereidheid om incidenteel consignatiedienst te 
draaien en indien noodzakelijk een zaterdagdienst. 

 

 
 

Bakkerij Bouman is op zoek naar een: 
 

Werk-
voorbereider  
TD 
 

Solliciteren 
Direct aan de slag? Dat kan! Stuur een bericht naar renee.pater@amarantbakkers.com. 
Wij streven ernaar om binnen 48 uur te reageren. Nodigen we je uit en hebben we na 
het gesprek vertrouwen in elkaar? Dan zetten we snel vervolgstappen.  

Wij bieden 
Bij een aantrekkelijk werkgever hoort natuurlijk ook een 
aantrekkelijk salaris! We bieden jou een salaris van €2500,- 
tot €3850,- bruto per periode van 4 weken, afhankelijk van je 
opleidingsniveau, kennis en ervaring. 
 

 Bij deze baan werk je in principe alleen overdag  

 We hebben het volste vertrouwen in jou als nieuwe 
collega, dus we bieden je uitzicht op contract voor 
onbepaalde tijd, na je eerste bepaalde tijdscontract. 

 25 vakantiedagen in het jaar. 

 8% vakantiegeld. 

 Reiskostenvergoeding. 

 Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid 
om ons lekkere brood te kopen. 

 
Om jouw vakmanschap nog verder te laten groeien krijg je 
genoeg ruimte en vrijheid voor eigen inbreng. Daar horen 
goede opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden uiteraard 
bij. Jouw loopbaan is jouw verantwoordelijkheid, dus pak die 
kans! 

 

Jouw werkplek 
Bakkerij Bouman is een hecht familiebedrijf in de omgeving 
Geldermalsen en heeft een grote historie. In 2000 is de 
bakkerij onderdeel geworden van Amarant Bakkers. 
 
Bij Amarant Bakkers werken ruim 450 medewerkers, 
onderverdeeld onder zes bakkerijen. Als werkvoorbereider 
van de technische dienst kom je te werken naast onze  hoofd 
technische dienst in een team met 6 enthousiaste monteurs. 
 
De missie van Amarant Bakkers is om hun klanten groot te 
maken met brood! Dit wordt gedaan door elke dag vers 
brood te leveren aan de klanten. 
 
 


