
 
 

 
Wij zijn Multi Bier! De onafhankelijke groothandel met het grootste assortiment bieren. Vanuit 
Helmond zorgen we in totaal met zo’n 100 collega’s dat onze klanten de beste en meest bijzondere 
speciaalbieren geleverd krijgen. Net als ons assortiment zijn ook de klanten divers: slijterijen, 
drankenhandels, horecagroothandels, foodservice en retailers. We zijn een tikkeltje eigenwijs en 
zetten door als we ergens in geloven.  
 
Bij ons kom je terecht in de dynamische wereld van bier, passie en vakmanschap. Kwaliteit leveren, 
tegen de beste service, staat bij ons voorop. Onze medewerkers maken hierbij het verschil en 
weten ons succes te realiseren. Samen blijven we professionaliseren, met focus en de drive om de 
beste te willen zijn! 
 
Om onze groeiambities te realiseren zijn we op zoek naar een: 
 

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST 
M/V 20-25 uur 

 
Als Medewerker Technische dienst zorg je ervoor dat Multi Bier kan doen waar het goed in is: het 
leveren van de mooiste bieren aan onze klanten. Dit doe je door zorg te dragen voor juist onderhoud 
aan pand, machines en rollend materiaal, waarbij je contact hebt met externe partijen.  

WAT GA JE DOEN 
Een greep uit de werkzaamheden: 

• Het opvolgen en plannen van onderhoud van ons rijdend materieel (heftrucks, EPT’s, 
handpalletwagens etc.); 

• het opvolgen en plannen van onderhoud aan onze vrachtwagens en trailers; 

• het opvolgen en plannen van onderhoud aan productiemateriaal (rollerbanen, tapers, 
tackers, etiketteermachine etc.);  

• reparatie van rijdend materieel zoals bijvoorbeeld rolcontainers; 

• het zelfstandig uitvoeren van kleine reparaties en onderhoud aan pand, inventaris, materieel, 
stellingen etc.; 

• ontvangen en begeleiden van servicemonteurs, installatiebedrijven, leveranciers van 
machines etc. 

• adviseren bij automatiseringsprojecten. 
 
Je rapporteert aan de Operationeel Manager. Ben je handig, technisch sterk en heb je een echte 
“aanpakkers”  mentaliteit, solliciteer dan naar deze mooie parttime functie! 
 
WAT BRENG JE MEE 

• Een technische opleiding of eerdere ervaring als TD/ facilitair medewerker;  

• je hebt kennis van techniek en verdiept je graag in diverse machines en processen; 

• je bent een volwaardig gesprekspartner voor interne- en externe partijen; 

• je handelt proactief, raakt niet in de stress van een onverwachte situatie en denkt (soms 
creatief) in oplossingen. 

 



 
 

Binnen onze organisatie past iemand die van aanpakken weet en dat met een lach doet. Je werkt 
uiterst zorgvuldig, secuur en communiceert zelfzeker en vriendelijk. Je ziet het belang van goed 
onderhoud en voelt je daar verantwoordelijk voor. Veiligheid heb je hoog in het vaandel staan. Als je 
dit kunt combineren met een hands on instelling en probleemoplossend denken & doen, ben jij 
degene die we zoeken! 
 

WAT BIEDEN WIJ JOU 

Wij beloven je een uitdagende baan in een team waar een fijne gemoedelijke sfeer hangt. We 
kennen een no-nonsense open cultuur in een informele werkomgeving. Collega’s zijn betrokken en 
staan voor elkaar klaar.  
 
Natuurlijk hoort hier een passend salaris, goede arbeidsvoorwaarden en een pensioenregeling bij.  
 

ENTHOUSIAST? 
We selecteren onze collega’s zorgvuldig, zodat ze optimaal kunnen presteren in onze organisatie. Bij 
onze selectie wordt naast ervaring ook gelet op een wederzijdse klik, persoonlijke eigenschappen & 
ambitie. 
 
Laat ons weten waarom jij graag bij Multi Bier aan de slag wilt als Medewerker Technische Dienst. 
Stuur je motivatie + CV naar Sandra Leenders, HR Adviseur: personeelszaken@multibier.nl.  
 
Voor meer informatie bel gerust naar Joost Vermeulen, Operationeel Manager a.i., 06-1914 5160. 
 
Voor deze vacature kiezen wij er bewust voor om rechtstreeks in contact te treden met potentiële 
kandidaten en stellen wij het op prijs als bedrijven niet ongevraagd hun diensten aan ons aanbieden. 
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