
Vacature 
Maintenance Engineer

Healthy livestock

Wat verwachten wij van je
• Voor het goed invullen van deze functie heb je een Technische of Bedrijfs-  
 kundige opleiding op HBO-niveau, of vergelijkbaar, afgerond. 
• Werkervaring in een food of farmaceutische werkomgeving is zeker een  
 pre.

Wij bieden
Uitdagend en afwisselend werk binnen een informele werksfeer, ruimte 
voor eigen verantwoordelijkheid, opleidings- en ontwikkelingsmogelijk-
heden en een interessant arbeidsvoorwaardenpakket.

Binnen ons team Technische Dienst hebben wij per direct een functie 

beschikbaar als:

Maintenance Engineer (1 FTE)

Doel van de functie
In een dynamische productieomgeving zijn betrouwbare en veilige appara- 
tuur en utilities een noodzaak om de gestelde productiequota te realiseren. 
Als Maintenance Engineer TD ben je dagelijks bezig met het borgen van de 
huidige kwaliteit en veiligheid van alle gebouwen en apparatuur. Samen 
met je collega’s van de technische dienst en externe bedrijven draag je er 
dagelijks aan bij om de hoge inzetbaarheid van het productie apparaat te 
realiseren, te garanderen en waar mogelijk te verbeteren.

Taken en verantwoordelijkheden
•  Opstellen, zorgdragen voor uitvoer en rapportage van het preventief  
 onderhoudsplan, het kalibratie jaarplan en de wettelijke keuringen en  
 voorschriften.
•  Beheer en optimalisatie van onderhoudssoftware pakket.
•  Beheer van alle technische documentatie en van het digitale document- 
 beheer systeem.
• Technische inkoop, contractbeheer en uitbesteeding.
• Beheer gebouwen, utiliteiten en terreinen.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Johan 
Cockx, Manager Maintenance, telefoon: 0162-582000, e-mail: 
j.cockx@dopharma.com. Voor uitgebreide informatie over Dopharma 
verwijzen wij je naar onze website www.dopharma.nl.

Solliciteren
Wil jij deze leuke uitdagende baan? Solliciteer dan door een e-mail met je 
motivatie en CV te sturen t.a.v. Vivian Couwenberg, afdeling personeels-
zaken, v.couwenberg@dopharma.com.

Je begeleidt het onderhoud, maakt afspraken intern en met leveranciers 
en zorgt voor een soepele voortgang volgens planning. Je verzorgt de rap-
portages en kalibratie documenten. Jouw kennis en inzicht in onderhouds-
methodieken aangevuld met de storingshistorie combineer je tot een goed 
preventief onderhoudsplan om de veiligheid en de werking te garanderen. 
Een goed netwerk van ondersteunende externe partijen is noodzakelijk om 
samen het onderhoud uit te voeren of storingen snel op te lossen. Hier ben 
jij proactief en de spil van communicatie.

Op de afdeling TD ben jij de aangewezen persoon om alle documenten te 
beheren en actueel te houden. Door jouw kennis van de gebruikelijke Office 
software en specialistische pakketten verwerk je vlotjes alle informatie in 
duidelijke documenten en rapportages. Administratieve kennis en vaar-
digheden voor het opbouwen en onderhouden van de digitale technische 
administratie zie je als een leuke uitdaging.

Vaardigheden die gewenst zijn om met plezier en voldoening deze functie 
uit te oefenen
•  Een stevige maar open persoonlijkheid die weet wat communicatie is.
•  Gedreven, focus op doel en eindresultaat. Hierin volhardend maar realis- 
 tisch. 
•  Creatief, maar ook analytisch denken bij probleemstellingen. 
•  First time right mentaliteit.
•  Denken en doen.

Bij verstoringen ga je samen met onze productieafdelingen en collegae TD 
op zoek naar verbeteringen of kijkt hoe wensen van productie, of voor-
gestelde modificaties vertaald kunnen worden in technische oplossingen. 
Je werkt deze uit tot een projectplan waarbij je alle disciplines mee laat 
wegen. Je zorgt voor tekeningen, budget prognoses en overige beslis-
documenten voor het management. Bij goedkeur en vrijgave van QA voor 
de wijziging organiseer je de uitvoering, verzorg je de rapportages en 
noodzakelijke kalibraties.

Dopharma B.V. is een dynamisch bedrijf dat op basis van eigen kennis-
bronnen veterinaire farmaceutische producten registreert en produceert. 
Zowel in het binnen- als buitenland biedt Dopharma een uitgebalanceerd 
pakket diergeneesmiddelen aan. 
Dopharma produceert 95% van haar diergeneesmiddelen zelf, op eigen 
moderne GMP-gecertificeerde productielijnen. Voor een snelle distributie in 
Nederland heeft Dopharma een eigen expeditie afdeling. 
Vanuit een prettige sfeer staat optimaal samenwerken centraal om met 
elkaar tot een goed resultaat te komen. Hierbij communiceren we open, 
eerlijk en servicegericht. 


