
Elke dag verwerken we bij Globemilk in Boxmeer verse melk tot grondstoffen voor 
de zuivelindustrie, maar ook tot consumentenproducten in de vorm van houdbare 
melk, melk met smaak, room, ijsproducten en melkalternatieven. 

Vanwege ons groeiend productenaanbod, zoeken we per direct een operator 
processing én allround monteur technische dienst om samen met ons Nederlandse 
kwaliteitszuivel beschikbaar te maken voor de gehele wereld. Kom en groei met 
ons mee! 

Vanwege groei is de Globemilk-familie op zoek naar:

Operator processing voorfabriek 
2- en/of 5-ploegen  (fulltime m/v)

Wat ga je doen?
Als operator processing ben je medever-
antwoordelijk voor het melkverwerkings-
proces van binnenkomst, opslaan tot 
verwerken. Enkele voorbeelden van jouw 
werkzaamheden zijn:
• Het ontvangen, verwerken en opslaan 

van melk;
• Instellen, omstellen en opstarten van 

installaties en apparatuur vanuit een 
centrale regelkamer t.b.v. het centri-
fugeren, homogeniseren, pasteurise-
ren, steriliseren, koeling e.d. van de 
melk(producten);

• Contoleren en bewaken van het proces 
door onder andere nemen van mon-
sters;

• Reinigen en steriliseren van apparatuur, 
leidingwerk en tanks via PLC gestuurd 
reinigingssysteem;

• Verrichten van inspecties en 1e-lijns on-
derhoudswerkzaamheden;

• Oplossen van (proces)technische sto-
ringen, melden en bespreken van com-
plexe storingen met leidinggevende 
en/of technische dienst;

• Registreren en in het systeem van pro-
cesgegevens en bijzonderheden;

• Deelnemen aan werkoverleg en verbe-
terteams;

Wat zijn je kwaliteiten?
• Je communiceert makkelijk en duide-

lijk met collega’s en toeleveranciers;
• Je gaat uitdagingen niet uit de weg, je 

vindt ze zelfs leuk;
• Je bent fl exibel en hebt een no-non-

sense mentaliteit;
• Je hebt kennis op gebied van procesin-

dustrie;
• Je hebt goede kennis van de Neder-

landse taal in woord en geschrift. Duits 
en Engels zijn een pré;

• Je bent zelfstandig en je durft verant-
woordelijkheid te nemen;

• Je bent een fl exibele teamspeler die 
graag verder wil ontwikkelen;

Wat heeft Globemilk jou te bieden?
�     Salaris conform CAO Zuivel, correspon-

derend met leeftijd, ervaring en oplei-
ding;

�     Reiskostenvergoeding;
�     Ploegentoeslag (conform CAO Zuivel);
�     Deelname aan bedrijfsfi tness in huis;
�     Eindejaarsuitkering;
�     Fijne collega’s;
�     Een familiebedrijf waarin je geen 
 nummer bent.

Allround Monteur Technische Dienst 
3-ploegen  (fulltime m/v)

Wat ga je doen?
Als Allround Monteur Technische Dienst 
begeef je je in een dynamische omgeving 
waarin het oplossen van storingen (in 
3-ploegendienst) en het bedenken van 
slimme en praktische verbeteringen aan 
de orde van de dag is. Hierin voel je je al 
thuis of dit wil je je graag eigen maken. 
Samen met drie andere monteurs en een 
aantal technici van onze toeleveranciers 
werk je aan mechanische en elektroni-
sche projecten. Het is jouw uitdaging dat 
de fabriek zo effi ciënt en soepel moge-
lijk blijft draaien! Voorbeelden van jouw 
werkzaamheden:
• Je lost samen met de operators kleine 

storingen op aan afvulmachines en ver-
pakkingsmachines, maar ook aan de 
procesapparatuur zoals kleppen, wisse-
laars en homogenisatoren; 

• Je bent aanspreekpunt voor externe 
monteurs;

• Je zorgt voor de opzet en uitvoering van 
tijdig preventief onderhoud;

• Je bent mede verantwoordelijk voor 
het voorraadbeheer van technisch ma-
teriaal;

• In deze functie krijg je veel ruimte om 
met jouw eigen verbeter ideeën aan de 
slag te gaan!

Wat zijn je kwaliteiten?
• Je communiceert makkelijk en duide-

lijk met collega’s en toeleveranciers; 
• Je gaat uitdagingen niet uit de weg, je 

vindt ze zelfs leuk; 
• Je bent fl exibel en hebt een no-non-

sense mentaliteit; 
• Je hebt kennis en ervaring op het ge-

bied van mechanica en/of elektronica; 
• Je hebt kennis van de Nederlandse taal 

in woord en geschrift. Duits en Engels 
zijn een pré; 

• Je bent zelfstandig en durft verant-
woordelijkheid te nemen;

• Je hebt een afgeronde MBO opleiding; 
• Je hebt bij voorkeur ervaring in de 

foodsector. 

Wat heeft Globemilk jou te bieden?
�     Salarisindicatie € 2.800 - € 3.400, af-

hankelijk van leeftijd, ervaring en oplei-
ding;

�     Reiskostenvergoeding;
�     Ploegentoeslag (conform CAO Zuivel);
�     Deelname aan bedrijfsfi tness in huis;
�     Eindejaarsuitkering;
�     Fijne collega’s;
�     Een familiebedrijf waarin je geen num-

mer bent;
�     Jij kunt mee het verschil maken!

Ben je enthousiast geworden?
Solliciteer dan snel!  �        Stuur een e-mail naar hrm@globemilk.com    �     Meer info: www.globemilk.com

Acquisitie n.a.v. deze oproep wordt niet op prijs gesteld.


