
 
 
 
 
 

 
 
 
Medewerker technische dienst 

 
Bema BV is een groeiend familiebedrijf met ambitie om dé verpakkingsspecialist in de 
voedingsmiddelenindustrie te zijn. We zijn gespecialiseerd in het confectioneren van diverse 
kunststof- en faserdarmen, vacuümzakken, krimpzakken en lengtedarmen. Daarnaast 
hebben wij een eigen drukkerij waar we diverse producten kunnen bedrukken naar de 
wensen van de klant. 
 
Wij zijn op zoek naar een medewerker technische dienst die samen met een collega ons 
machinepark operationeel houdt. 
 
De functie 
Je bent als medewerker technische dienst verantwoordelijk voor de technische staat van de 
machines samen met een team van enthousiaste collega’s. Je gaat werken met een 
diversiteit aan type machines op totaal 3 productie afdelingen en voert werkzaamheden uit 
aan ondersteunende installaties in en rondom het bedrijfspand.  Je voert 
onderhoudswerkzaamheden uit aan de machines en lost storingen op. Je geeft, indien nodig, 
training aan de teamleiders en operators en ondersteunt hen bij het werken met de 
machines. Tevens voer je verbeteringen door aan de machines die een positief effect hebben 
op de productie-efficiëntie of veilige werkomgeving.   

 
Wij zoeken iemand die vol energie hiervoor wilt gaan, affiniteit met elektrotechniek heeft en 
fulltime beschikbaar is (40 uur). Verder herken jij je in het volgende profiel: 
 

• Je hebt brede interesse in diverse technische werkgebieden (o.a. Metaalbewerking 
Elektrotechniek, Pneumatiek en Lager- en aandrijftechniek). 

• Ervaring met onderhoudswerkzaamheden aan machines is een pre. 
• Je bent proactief bezig met signaleren, rapporteren en/of oplossen van mogelijke 

afwijkingen, schades en technische problemen. 
• Je bent op de hoogte van alle technische-en veiligheidsinstructies. 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Kortom, een veelzijdige functie! 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsvoorwaarden 

• Passende salariëring conform functie, opleiding en ervaring 
• Start met een bepaalde tijd contract met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed 

functioneren 
• Ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen (zowel intern als extern).  
 
Indien je interesse is gewekt zien we je sollicitatie graag tegemoet via c.george@bemabv.com of 
neem contact op met de afdeling HR via 0182-549087. We kijken uit naar je sollicitatie!  

 


