
Storingsmonteur (1,0 FTE) 
 
 
 

 

Fruity Line is een jonge, sterk groeiende, internationaal opererende onderneming die succesvol 

is in het produceren van versgeperste vruchtensappen, smoothies en groentesappen voor de 

Europese Markt. Gevestigd in Ochten, in de Betuwe en bestaan 9 jaar. De onderneming telt 

momenteel ca. 375 medewerkers. Fruity Line ontleent haar sterke positie aan specifieke 

expertise in het produceren van verse producten die niet alleen voldoen aan alle hedendaagse 

eisen maar ook heerlijk smaken. Uit diverse onafhankelijke smaaktesten komen de sappen van 

Fruity Line veruit als beste naar voren. De bedrijfscultuur van Fruity Line kenmerkt zich als 

betrokken, hands-on en no- nonsense. De ondernemersgeest is duidelijk aanwezig binnen het 

bedrijf en er heerst een zeer sterk gevoel voor kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsbeleving. 

 
 
 
In de functie van storingsmonteur zorg je ervoor dat wanneer er een storing is opgetreden de 
productielijnen zo snel mogelijk weer. Je zorgt voor de juiste prioritering en weet hoofd- en bijzaken van 
elkaar te onderscheiden. Je bent in staat om zelfstandig storingen te analyseren, op te lossen en 
verbetervoorstellen te schrijven. Tijdens onderhoudstops voer je inspecties en preventief onderhoud uit 
waarbij je tekortkomingen administreert en verbetervoorstellen doet. Ook zorg je voor het overdragen van 
jouw technische kennis op de machineoperators.  

 

 
Functie eisen 

 MBO werktuigbouwkunde / Elektrotechniek 

 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. 

 Ervaring in een productieomgeving. 

 Ervaring in procestechnologie, mechanische aandrijftechnieken en pneumatiek. 

 Kennis van en ervaring met algemene computer software. 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk. 

 Goede beheersing van de Engelse taal is een pré. 

 Woonomgeving maximaal 30 min reistijd vanaf Ochten. 

 
 
Vaardigheden 

 Snel kunnen schakelen 

 In staat om prioriteiten te stellen. 

 Proactief  

 Zelfstandig, Collegiaal 

 Flexibel 

 
Wij bieden 
Een leuke en uitdagende functie binnen een snel groeiende, gezonde en dynamische onderneming. Een 
prettige werksfeer in een jong en collegiaal team, met uitgebreide mogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling. 

 
 
Werktijden  

 Het betreft een functie voor 38 uur in een 2 of 3 ploegenstructuur. 

 Incidenteel inzetbaar tijdens calamiteiten. 

 Consignatiedienst kan deel uitmaken van je werkzaamheden 
  

 
Informatie: 
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met: Patty van der Schoor: 0344-672030. 
Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: patty.vanderschoor@fruity-line.nl 
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