
 

                                  

Job title : Onderhoudsmonteur/-Storingsmonteur 

Ref code : OLM-NL 3 

Date of the offer : 1 aug 2021 

Localisation : Rogat, Netherlands 

Type of contract : 1 year contract after permanent contract  

OLMIX : 

The privileged partner of farmers for the agro-ecological transition 

The Group is developing an international ecosystem of partners - farmers, integrators and 

distributors - to grow plants and raise animals in an agro-ecological transition project. We 

provide natural solutions for farmers to improve plant health and nutrition and for 

breeders to improve animal health and welfare. 

Algae are an essential raw material from which, through various stages of innovation and 

associated with clays and trace elements, Olmix develops concrete solutions for the global 

agricultural transition towards better practices based on products recognized for their 

effectiveness, scientifically demonstrated. Those practices aim at producing with a more 

respectful and positive impact on the environment, using less synthetic chemicals while 

having the capacity to feed the world population and ensure decent living conditions for 

farmers and breeders. Through our range of innovative products, both in the form of 

finished products and ingredients, and with the collaboration of distributors and 

integrators, we demonstrate that it is possible to reconcile economic and environmental 

performance in agriculture. 

Founded in 1995, Olmix employs 671 people and achieves a turnover of 110M € in 2020. 

The commercial structure of Olmix is based on 36 subsidiaries and 14 production sites 

covering, with export activities, more than 100 countries on five continents. 

Job description: 

• Je bent verantwoordelijk voor het (uitvoeren van-) preventief en correctief 

onderhoud aan een grotendeels computergestuurde productie-installatie. 

• Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor externe leveranciers van diensten en 

onderdelen. 

• Je zorgt voor praktische oplossingen zodat de productie niet stil staat, zo lang de 

veiligheid, gezondheid en welzijn niet in het gedrang komt 

• Je stelt onderhoud- en smeerschema’s op en initieert verbetervoorstellen 

• Je bent in staat om mee te denken en input te leveren op technisch vlak voor de 

ambitieuze toekomstplannen van de fabriek.  

• Je bent in staat zelfstandig kleinere projecten en grotere (deel-) projecten op te 

pakken en tot een goed einde te brengen 

• Je rapporteert rechtstreeks aan de Productie Manager 

 

Required 

expertise and 

background: 

Functie eisen 

• MBO/HBO werk- en denkniveau. 

• Goede beheersing van de Engelse taal, Frans is een pré. 

• Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare zelfstandige functie 

• Kennis van elektrotechniek middels een (vakbekwaamheids-) opleiding 

• Opleiding NEN1010, NEN3140 is een pré 

• Ervaring met het opstellen van schema’s met betrekking tot preventief onderhoud 



is een pré 

• Ervaring met productie van gegranuleerd product / mengvoedertechnologie is een 

pré  

• Affiniteit met of gevoel voor de agrarische sector is een pré. 

• Goede administratieve en ICT-vaardigheden en ervaring met Excel. 

• De juiste kwaliteiten, gekoppeld aan houding, mentaliteit en inzet zijn belangrijker 

dan product-technische kennis en ervaring.  

 

Competenties 

• Communicatief vaardig op meerdere niveaus. 

• Probleemoplossend vermogen 

• Responsieve houding 

• Klantbelang (intern en extern) staat voorop. 

• Betrokken teamspeler, die zelfstandig en accuraat kan werken. 

• Leergierig en ambitieus.  

• Verantwoordelijkheid krijgen is verantwoordelijkheid nemen. 

• Proactieve praktische instelling en no-nonsense mentaliteit. 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit. 

 

How to apply: 

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan horen we graag snel van je. 

Stuur je motivatie en CV voor 1 september 2021 aan mkilicoglu@olmix.com  

Voor meer informatie kun je terecht bij Tom Nap, Productie Manager, telefonisch 

bereikbaar op: 

06 - 15 54 18 11 

Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.olmix.com/nl/plant-care  
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