
 
 

 
 
 
 

Wij zoeken per direct een 
Storings- en onderhoudsmonteur  

 

Bij Bonfait zijn we elke dag met meer dan 200 betrokken collega’s bezig om de mooiste en lekkerste 
gerechten te maken. Van een oer-Hollandse stamppot tot een ultraverse stoommaaltijd, maar ook 
salades, sauzen en soepen worden al sinds 1983 geproduceerd in Denekamp. Pure maaltijden waar 
je blij van wordt! 
Bonfait is actief in zowel retail als foodservice in binnen- en buitenland. Dit doen we al bijna 40 jaar 
met veel plezier en passie en daar zijn we trots op! Dat voel je en dat proef je, iedere dag. 
 
Sinds 2021 zijn wij onderdeel van de Van Loon Group, een ondernemend familiebedrijf dat bestaat 
uit negen gepassioneerde, innovatieve en vooruitstrevende bedrijven. Een gezonde en groeiende 
organisatie waar een prettige werksfeer en teamspirit heersen. 
 
Om efficiënt te kunnen blijven produceren zijn we bij Bonfait op zoek naar een storings- en 
onderhoudsmonteur. Een technische topper die er samen met ons naar streeft om verstoringen zo 
snel en goed mogelijk op te lossen. 
 

Wat ga jij als storings- en onderhoudsmonteur doen? 
Je zorgt ervoor dat alle machines goed functioneren. Je voert verschillende controles uit en als je een 
defect signaleert, repareer je dit zo snel mogelijk. Ook het onderhoud aan de technische installaties 
en het gebouw behoren tot je taken. Je denkt mee over verbeteringen aan het machinepark en de 
infrastructuur.  
 
Het team bestaat uit een Hoofd TD/projecten, een Projectleider, de Teamleider Technische Dienst en 
3 collega monteurs. Je werkt in een ploegendienst (week 1: 06.00 tot 14.30 uur, week 2: 07.00 tot 
15.30 uur, week 3: 14.30 tot 23.00 uur, week 4: 08.00 tot 16.30 uur) en in consignatiedienst na de 
late dienst.  
 

Om storings- en onderhoudsmonteur te worden 

• Beschik je over MBO niveau richting Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde of aanverwant 
door een diploma en/of ervaring 

• Woon je op maximaal 45 minuten reistijd van Bonfait in verband met storingsdiensten 

• Ben je flexibel, zelfstandig en kan je in teamverband werken 
 

Wij bieden 

• Een afwisselende fulltime functie voor 40 uur per week 

• Een open en informele cultuur  

• Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen  

• Een basissalaris tussen € 2.750,= en € 3.140,= bruto per maand afhankelijk van kennis en 
ervaring volgens de CAO Gemaksvoeding, aangevuld met een ploegentoeslag en een 
consignatietoeslag 

• 25 vakantiedagen en 15 ATV dagen per jaar en de mogelijkheid tot het bijkopen van extra 
vakantiedagen 

• 8% vakantietoeslag en 3% eindejaarsuitkering 

• Een goede pensioenvoorziening 



 
 

• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband  
 

Enthousiast? Mis deze kans niet en reageer direct! 
Ben jij technisch aangelegd? En ook nog eens oplossingsgericht en pragmatisch? Dan is de vacature 
van storings- en onderhoudsmonteur zeker iets voor jou. Wacht niet langer en stuur je motivatie met 
CV naar hrm@bonfait.nl  
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met René Damhuis, Hoofd 
TD/projecten, bereikbaar op nummer 06-12474113.  
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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