
Familiebedrijf Peka Kroef B.V. is specialist in verse, gekoelde 
aardappelproducten. Sinds 1970 verleggen wij voortdurend de grenzen 
van onze producten: nog verser, nog gemakkelijker, nog lekkerder. Peka 
Kroef is een snelgroeiend en innovatief bedrijf. Dagelijks zijn op onze 
locaties in Odiliapeel, Asten en Venray circa 350 medewerkers 
werkzaam voor onze klanten. Onder onze eigen labels en de 
huismerken van grote Europese Retailers, werken wij aan een brede 
range van aardappelproducten. Onder het label Peka Freshline leveren 
wij diverse aardappelproducten voor Foodservice-bedrijven, zoals 
horeca en cateraars. Op beide markten is Peka Kroef marktleider. De 
onderneming is onder andere IFS gecertificeerd.   

 

 
   

Wegens voortgaande groei zijn wij momenteel op zoek naar kandidaten voor de functie van: 

COÖRDINATOR WATERZUIVERING 
Zelfstandige procestechneut met daadkracht 

DE FUNCTIE 
• Binnen Peka Kroef coördineer je het gehele water-

zuiveringsproces met als doel deze te optimaliseren. Dit 
geldt ook voor de diverse water gerelateerde processen 
en waterstromen in de fabrieken;  

• Je volgt de werkzaamheden van de operators 
waterzuivering op de voet;   

• Je maakt rapportages van de analyses en meetdata van 
de waterzuivering; 

• Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de 
watertechnologie;  

• Door huidige technieken te optimaliseren en nieuwe 
technieken te verkennen en te implementeren, laat je de 
waterzuivering optimaal presteren; 

• Andere water gerelateerde onderwerpen als legionella 
beheersing voor fabriek en waterzuivering vallen binnen 
je portfolio;  

• Je bent het aanspreekpunt voor de technische dienst en 
externe partijen voor periodiek onderhoud en storingen 
aan zuiveringsinstallaties;  

• Na een gedegen inwerkprogramma ben je in staat het 
gehele waterzuiveringsproces aan- en bij te sturen en 
lever je een grote bijdrage aan verbeterprocessen op de 
zuivering en optimalisatietrajecten in de fabrieken. Je 
rapporteert aan de manager Waterzuivering en vervangt 
hem bij afwezigheid. 

 

ONS AANBOD 
Een interessante functie in een dynamische, 
vooruitstrevende en internationaal georiënteerde 
onderneming. Vanzelfsprekend horen daarbij uitstekende 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, met een bij de 
zwaarte van de functie passend salaris.  
 
DE KANDIDAAT 
• Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau 

(Procestechniek/ Watertechnologie/ HLO/ Milieukunde); 
• Je hebt affiniteit met het waterzuiveringsproces en liefst 

al enkele jaren ervaring hiermee; 
• Je bent resultaat gedreven en hebt een sterke focus op 

procesoptimalisatie, efficiency en kwaliteit;  
• Als persoon straal je daadkracht en vertrouwen uit;  
• Andere personeelseigenschappen die jou typeren zijn o.a. 

zelfstandig, flexibel, proactief en pragmatisch;  
• Je bent ondernemend, creatief en beschikt over goede 

communicatieve en sociale vaardigheden;  
• Je hebt een duidelijke hands-on mentaliteit en een goed 

organisatievermogen.  
 
INTERESSE? 
Stuur je duidelijke motivatie met curriculum vitae naar: 
jack.rademakers@pekakroef.com  
Nadere informatie is mogelijk via nummer: 
0413-279279 (Joeri Beerens, Manager Waterzuivering).  
Voor overige info: www.pekakroef.com 

http://www.pekakroef.com/
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