
 
 

 
medewerker bedrijfsbureau 
Kalmeijer (opgericht in 1920) is een toonaangevende 
onderneming op het gebied van machines voor de ambachtelijke 
bakkerij. Begonnen met een verre voorloper van de huidige 
koekjesvormmachine heeft Kalmeijer zich gespecialiseerd in het 
maken van machines voor deegverwerking. Eerst alleen voor 
grootbrood, later ook voor kleinbrood. 

 
Wij zoeken voor onze productie-afdeling een 
 
 
 
 
Werkzaamheden: 

• Beheer van productietekeningen. Structuur verder vormgeven om 
gewenste/noodzakelijke tekeningwijzigingen te beheren, zodat achterstanden kunnen 
worden weggewerkt en vervolgens worden voorkomen. Hierbij nauw samenwerken met 
de afdeling productontwikkeling die de tekeningen beheert. 

• Beheer van werkvoorschriften en hulpmiddelen (mallen, speciaal gereedschap, etc.) 

• Structuur verder vormgeven en een groot aantal werk- en verpakkingsinstructies maken. 
Hierbij nauw samenwerken met de monteurs. 

• Beheren van de voorschriften voor de eindcontroles van machines. Structuur hiervoor 
opzetten, hierbij nauw samenwerken met diverse afdelingen binnen het bedrijf. 

• Materiaalontvangst: dagelijks zendingen controleren aan de hand van inkooporders, 
inboeken en op juiste locatie wegzetten. Eventuele afwijkingen registeren en afhandelen. 

• Werkvoorbereiding voor monteurs. Materiaal voor productieorders klaarzetten. 

• Productieorders gereedmelden en ze archiveren. 
 
Wij vragen: 

• MBO niveau 3-4 werk en denkniveau of vergelijkbaar door relevante ervaring. 

• Gevoel voor techniek. Mechanisch/elektronisch, mechatronisch. 

• Goed in data-, tekstverwerking en schriftelijke rapportage. 

• De werkzaamheden nauwgezet uit te voeren 

• Kennis/ervaring in de machinebouw. 

• In staat om zelfstandig te werken, maar ook goed in samenwerking, plannen en 
organiseren. Flexibel. 

 
Wij bieden: 
Afwisselend werk met een grote mate van zelfstandigheid. Een interessante en veelzijdige functie 
in een open en informele bedrijfscultuur met bij de functie passend salaris en prima secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Standplaats Den Haag.  
 
Ben je geïnteresseerd? Stuur je beknopte maar gemotiveerde sollicitatiebrief met CV en foto naar 
info@kalmeijer.com en productie1@kalmeijer.com  met als onderwerp ‘sollicitatie 
medewerker bedrijfsbureau’. Voor meer informatie kan je terecht bij Patrick van t Hag, hoofd 
productie, via telefoonnummer (070) 3888 950. Uitgebreide informatie over Kalmeijer is te vinden 
op onze website www.kalmeijer.com 
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