
 
 
 
 
 
abbGrowers B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat zich bezig houdt met het sorteren, 
verpakken en de handel van blauwe bessen en asperges. De werkzaamheden vinden jaarrond 
plaats in onze moderne, gekoelde verpakkingshal die gevestigd is in Horst. Klantgerichtheid, 
food expertise, kwaliteitsgarantie, innovatiekracht, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn 
voor ons vanaf dag één de topprioriteiten. 
 

Ben jij de gedreven ervaren techneut die organisatorisch is ingesteld en 

klaar is voor een volgende stap in je carrière? Dan hebben wij een nieuwe 

uitdaging voor jou:  
 
 

Teamleider Technische Dienst 
       
 

Functie omschrijving 
In de functie van Coördinator technische dienst draag jij zorg voor draaiende machines en 
installaties voor het optimaal functioneren van het bedrijfspand. Jij bent verantwoordelijk 
voor het preventief onderhoud en voor het oplossen van storingen. Belangrijke taken zijn: 
Het aansturen van je collega's van de technische dienst en het opstellen van een 
onderhoudsplan. Het plannen en coördineren van onderhoudswerkzaamheden door 
collega’s of externe partijen. Het onderhouden van contracten en onderhoudsrapportages. 
Het beheren van onderhoudskosten en adviserende rol over kosten en contracten. 
 
       Wat vragen wij van jou: 

• Je hebt meerder jaren ervaring als technische dienst medewerker, bij voorkeur in de 
AGF sector en bent fulltime inzetbaar. 

• Je hebt een MBO (Electro) werk- en denkniveau. 
• Je hebt breed technisch inzicht en affiniteit met automatiseringstrajecten;  
• Je bent betrouwbaar, toont initiatief en denkt in oplossingen. 
• Je hebt een hands- on mentaliteit en altijd bereid om je collega’s te assisteren bij 

onderhoudswerkzaamheden. 
• Je hebt ervaring met Microsoft Office. 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal. 

 

Wat wij bieden: 
Wij bieden een uitstekend salaris volgens de CAO Groothandel AGF. Een team enthousiaste 
collega’s, werken in een uitdagend en dynamische bedrijf. Je werkt met een hoge mate van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.   
 
Past deze baan bij jou?  Stuur dan je sollicitatie naar:  abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 
PV Horst of hr@abbgrowers.com 
Op onze website https://www.abbgrowers.com/ vind je meer bedrijfsspecifieke gegevens. 
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