
 

 

Monteur Technische Dienst (3ploegen) 

 

 

Fruity Line, opgericht in 2008, is een jonge, sterk groeiende, internationaal opererende 

onderneming met een focus op het produceren van verse, premium vruchten- en 

groentesappen, smoothies en shots. Fruity Line is Europees marktleider sinds 2015 en 

we doen er alles aan om die titel te vervullen en behouden. Fruity Line zoekt continu 

naar raw en verse producten rechtstreeks uit de natuur. We sourcen wereldwijd de 

meest smaakvolle groenten en fruit die we rechtstreeks naar onze Nederlandse 

productiefaciliteit in Ochten transporteren. De onderneming telt momenteel ca. 425 

medewerkers. 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. 
 

 

Profiel 
Als monteur TD bij Fruity Line ben je verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen aan productie-
installaties, het uitvoeren van reparaties en het analyseren en oplossen van alle voorkomende 
elektrische en mechanische storingen. Je ondersteunt bij het demonteren, afstellen en monteren van 
apparatuur, het controleren van machines op een goede werking en het ondersteunen bij in-, om-, en 
bijstellen van sorteerlijnen. Je doet verbetervoorstellen en ondersteunt bij het uitwerken daarvan. Je 
rapporteert aan ons Hoofd Technische Dienst. 
 
 
Profiel 
Als monteur TD bij Fruity Line ben je een duizendpoot die is staat is om de dagelijkse routine te 
combineren met ad-hoc werkzaamheden. Je bent dienstverlenend en kent een eigenheid in werkwijze 
waarbij je uitstekend weet te plannen en te organiseren. Je werkt nauwkeurig en snel, maar kwaliteit 
staat voorop. Je bent collegiaal en hulpvaardig maar blijft altijd kritisch. Als persoon ben je positief 
ingesteld en denk je in oplossingen. Verder vragen wij: 
 Je bent beschikbaar in een 3ploegendienst, waarbij je werkt van ma t/m vr. Een enkele keer werk 

je op zaterdag. 
 Je beschikt over MBO werk- en denkniveau m.b.t. mechanica/elektro en hebt bij voorkeur ervaring 

in de procestechnologie (food-/non-food).  
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met: 
Dirsa van Doeselaar, HR Adviseur: 0344-672030 
Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: dirsa.vandoeselaar@fruity-line.nl   
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