Lassie maakt onderdeel uit van het Spaanse internationale bedrijf Ebro Foods. Vanuit Spanje
opereert dit moederbedrijf in meer dan 25 landen. Ebro Foods is de grootste rijstproducent van
de wereld en heeft een nummer 2 positie wereldwijd in pasta’s.
In Nederland is Lassie natuurlijk bekend van Lassie Toverrijst en al decennia de marktleider in
rijst. In de Lassie rijstmolen in Wormer wordt al meer dan 50 jaar rijst be- en verwerkt voor de
Nederlandse markt, maar inmiddels ook voor internationale klanten. Hier zijn ongeveer 90
mensen werkzaam, zowel in productie als op kantoor.
Functie omschrijving
We zoeken een ambitieuze monteur voor in de drie-ploegendienst met zowel mechanische,
als electrotechnische (PLC) ervaring en die een bijdrage wil leveren aan de groei van Lassie. Je
wordt mede verantwoordelijk voor de uitvoering van preventief en correctief onderhoud en
verbeteren van alle installaties bij Lassie.
De volgende werkzaamheden behoren bij deze functie:
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de ploegen bij tweedelijns storingen en kan
deze zelfstandig oplossen.
• Je voert preventief onderhoud uit.
• Je bent in staat om verzoeken vanuit productie ten behoeve van
kwaliteitsverbeteringen of efficiëntie verbeteringen te vertalen naar de juiste
aanpassingen in de installaties en voert deze volledig zelfstandig uit.
Functie eisen
Voor deze functie zijn we per direct op zoek naar iemand op MBO-4 denk- en werkniveau
voor 40 uur per week.

Verder vragen we:
• Minimaal 3 jaar ervaring.
• Een opleiding techniek op minimaal MBO 4 niveau.
• Relevante praktijkervaring in industriële processen, bij voorkeur in de
voedingsindustrie
• Stressbestendig.
• Flexibel
• Je kunt zowel zelfstandig werken als in een team.
• Je weet een probleem op een gestructureerde en planmatige manier aan te pakken.
• Goed communiceren en werken in teamverband.
• Oplossingsgericht, klantgericht en kwaliteitsbewust.
• Hand-on mentaliteit

Wil je meer weten of solliciteren op de functie van proces operator? Stuur dan een motivatie
en je CV naar solliciteren@lassie.nl t.a.v. Kelly-Ann de Bruijn

