
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie 
• Dagelijks sleutelen aan allerlei machines. 
• De kwaliteit van het storing en onderhouds-team 

verbeteren. 
• Werken in een hecht en gezellig familiebedrijf. 

 

Functieomschrijving 
Als allround storingsmonteur binnen deze productieomgeving 
kun je het volgende verwachten: 

• Je bent verantwoordelijk om na het constateren van 
een storing de storing te onderzoeken en zo mogelijk 
gelijk te verhelpen. 

• Je sleutelt aan diverse machines binnen deze 
productieomgeving, dit zijn onder andere inpak 
machines, menginstallaties, robots, stoomketels, 
persluchtinstallaties en transportbanden. 

• Je bent betrokken bij gepland groot onderhoud en 
modificaties van machines. 

• Samen met jouw collega’s kan jij bijdragen aan het 
bedenken en ontwikkelen van productie verhogende 
oplossingen. 
 

Functie-eisen 
Wat mogen we van jou verwachten als storingsmonteur: 

• Je beschikt over een MBO-4 opleiding richting de 
elektro techniek of een MBO-3 opleiding met 
aanvullende cursussen en ervaring. 

• Je beschikt over een goede technische kennis op 
elektrisch vlak en hebt daarnaast ervaring met 
mechanica. 

• Je bent bereid om in een 4 ploegen rooster te werken. 
• Je bent praktisch ingesteld, analyserend en denkt 

oplossingsgericht. 

 
 

Bakkerij Pater is op zoek naar een: 
 

Allround  
Storings- 
monteur  
TD 
 

Solliciteren 
Direct aan de slag? Dat kan! Wij zijn benieuwd naar jouw cv en ontvangen 
daarbij graag jouw motivatie om in onze bakkerij te starten. Stuur dit naar 
renee.pater@amarantbakkers.nl. Tot snel! 

 

Wij bieden 
Als je aan de slag gaat als storingsmonteur bij Bakkerij Pater 
kun je het volgende verwachten: 

• Een salaris, afhankelijk van ervaring, tussen €2600 
en 3250 euro (bruto) excl. toeslagen. 

• 25 vakantiedagen in het jaar. 

• 8% vakantiegeld. 

• Toeslagen conform cao voor het Bakkersbedrijf; 
waaronder avond-, nacht- en weekendtoeslagen. 

• Reiskostenvergoeding. 

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

 

Jouw werkplek 
Bakkerij Pater is een hecht familiebedrijf die al bestaat sinds 
1924. Het begon als een kleine bakkerij in een boerderij maar 
het is ondertussen uitgegroeid tot een modern industrieel 
bakkersbedrijf.  
 
Bakkerij Pater is een van de zes bakkerijen die onderdeel is 
van Amarant Bakkers. Dit is een organisatie die bestaat uit 
meer dan 450 medewerkers, onderverdeeld onder zes 
bakkerijen.  
 
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. 
 
De technische dienst van Bakkerij Pater bestaat uit een hoofd 
technische dienst en een vijftal storingsmonteurs. De 
bakkerij draait vrijwel 24/7 en als storingsmonteur ben je 
letterlijk en figuurlijk een onmisbare radar in het geheel. 
 


