
 
 
 
 

 

 

 

Onderhoudsmonteur 

Werken bij FeedValid is werken bij een familiebedrijf dat actief is in de handel, 
verwerking en productie van enkelvoudige en circulaire grondstoffen. Een bedrijf 
waar toptalenten de ruimte krijgen. FeedValid staat voor dynamiek, innovatie en 
continue procesvernieuwing. Daarom zoeken wij naar mensen die goed zijn in hun 
vak en met ons vooruit willen. Wil jij meebouwen aan het succes van FeedValid? 
Solliciteer dan op deze fulltime functie op ons hoofdkantoor in Poederoijen.  

 

Taken en verantwoordelijkheden: 
Je zal verantwoordelijk worden voor: 

• Het zelfstandig verrichten van alle voorkomende onderhouds- en/of reparatie- 
en/of nieuwbouwwerkzaamheden, zowel op mechanisch respectievelijk 
hydraulisch/pneumatisch en besturingstechnisch gebied, als op elektronisch en 
elektrotechnisch gebied binnen het kader van de mogelijkheden van de eigen 
outillage en/of gereedschappen.  

• Het inspecteren van installaties. 

• Het verhelpen van storingen 

• Het modificeren en reviseren van onze installaties. 

• Registraties en rapportage in Utimo. 

 

Functie-eisen en gewenste eigenschappen: 
Wat we van jou verwachten: 

• MBO 3-4 Electrotechniek of vergelijkbaar niveau.  

• 5 jaar ervaring in operationele posities in productie of onderhoud. Bij voorkeur in 
een onderneming met agrarische handels- en continue productieactiviteiten. 

• Bekend met de NEN1010 en de NEN3140; PLC besturingen en kan hier wijzigingen 
of eenvoudige programma’s voor maken.  

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden om collega’s en contractors te 
motiveren, te stimuleren en te corrigeren, afhankelijk van de situatie.  

• Kan op een representatieve wijze contacten met de toeleveranciers onderhouden 
in verband met het aanleveren van materialen en diensten en kan deze leveranciers 
wegen naar prijs/ prestatieverhouding. 

• Is flexibel, stressbestendig en kan projectmatig en gestructureerd werken. 

• Het mede coördineren en uitvoeren van enkele specifieke projecten. Zal op dit vlak 
regelmatig als gesprekspartner / coördinator optreden.  

• Een flexibele teamplayer met hart voor de zaak en een oog voor een goed en 
continue productie- en onderhoudsresultaat. 

• Goede Nederlandse mondelinge en schriftelijke vaardigheid.  

• Goed georganiseerd en gestructureerd kunnen werken. 

 
 
 
 
FeedValid is gespecialiseerd in 

de productie van hoogwaardige 

gevaloriseerde 

diervoedergrondstoffen op de 

Noordwest-Europese markt.  

FeedValid is onderdeel van 

Brokking Holding, een 

familiebedrijf dat al meer dan 

100 jaar actief is in de productie 

van en handel in agrarische 

grondstoffen. Op vier 

verschillende productielocaties 

verwerken we zowel 

grondstoffen uit de 

levensmiddelenindustrie, met 

name de bakkerij en 

zoetwarensector, als granen en 

eiwitrijke grondstoffen. Hierbij is 

het toevoegen van waarde aan 

Ingrediënten voor de 

diervoederindustrie - 

"valorisatie" - de kracht van 

FeedValid.  

Daarnaast bieden wij onze 

leveranciers uit de 

voedingsindustrie een breed 

scala aan oplossingen voor 

hygiënische en efficiënte 

inzameling en opslag, het 

transport en de registratie van 

de interne misproducties. 

 

Door dit unieke concept zijn we 

in staat toegevoegde waarde te 

leveren aan zowel onze 

leveranciers als onze klanten. 

FeedValid heeft eigen 
productielocaties in Poederoijen, 
Nieuwdorp, Hamm en Weesel 
(Duitsland) en een aantal op- en 
overslagplaatsen en 
loonproducties in Nederland, 
Duitsland en Frankrijk.  



Aangeboden: 
Wat we jou bieden: 

• Een marktconform salaris. 

• Werken met diverse technieken. 

• Fijne collega’s. 

• Korte lijnen. 

• Een financieel gezond bedrijf. 

• Een sociaal bedrijf met ‘dorps’ karakter. 

• Vrijheid van handelen, met bijbehorende verantwoordelijkheid.  

• Een werkgever waar men informeel met elkaar omgaat en gaat voor een tastbaar resultaat. 

• Een brede uitdagende functie met ruimte voor zelfontplooiing en verdere ontwikkeling. 

• Goede arbeidsvoorwaarden met doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. 

FeedValid komt graag in contact met een toptalent die deze functie tot een succes maakt. 

Reageren; 
Stuur jouw sollicitatiebrief + CV naar Marianne Mansvelder; m.mansvelder@feedvalid.eu.  
Wil jij graag eerst meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met de heer Jeroen van der 
Stelt, Plant Manager, telefoon 06-30176305.  

 
 

Acquisitie van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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