Plaatsvervangend Groepsleider Werkplaats
Ben jij een ervaren Allround Monteur M en ben jij enthousiast
over je vak? Vind jij het leuk om samen met de Groepsleider
Werkplaats de werkplaats naar het volgende niveau te brengen
en hem te vervangen bij afwezigheid? Ben jij de mechanisch
steunpilaar voor de ME’er en het machineteam? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Werkzaamheden:
In deze rol ondersteun je de Groepsleider Werkplaats met het structureel verbeteren
van de kwaliteit van de afdeling. Met je ervaring en manier van werken trekken de
mechanische Monteurs zich aan je op. Je coacht ze en helpt ze dagelijks in hun werk
waarbij je laat zien hoe jij als monteur te werk gaat. Met de Groepsleider Werkplaats
ontwikkel en bespreek je verbeteringen die je wilt doorvoeren.
Je vervangt de Groepsleider Werkplaats bij afwezigheid, stuurt op deze momenten de
werkplaats aan en verdeelt het werk. Met de Groepsleider Werkplaats leid je het
werkoverleg van de afdeling waarbij kennisuitwisseling centraal staat. Daarnaast kom
je actief met verbetervoorstellen en werk je met het machineteam mee aan
verbeteringen aan de machines. Hierin neem je, namens de ME’er, Maintenance
Engineering, taken op je. Daarnaast treed je als klusleider op tijdens stops.
Consignatie maakt onderdeel uit van deze functie.

Over de afdeling:
Je werkt binnen de afdeling samen met de Groepsleider Werkplaats en 12 Monteurs
(zowel E&I- als M-Monteurs). Je zult veel samenwerken en bijdragen aan overleggen
met collega’s vanuit verschillende afdelingen. Denk hierbij aan de ploegen,
machineteams, de werkvoorbereiders en het projectenbureau.
In deze functie rapporteer je aan de Groepsleider Werkplaats.

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op MBO-4 niveau richting
werktuigbouw.
Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het werken in een Technische Dienst bij
voorkeur in een productie-omgeving.
Je hebt kennis en ervaring als Werktuigbouwkundig Monteur.
Je bent gewend te werken met een onderhoudsbeheersysteem.
Je hebt ervaring met klusleiding en het aansturen van externe firma’s tijdens stops.
Je bent in staat samen te werken in het Engels en Duits, zowel in woord als in
geschrift.

Dit ben jij:
•
•
•
•
•

Je bent enthousiast over je vak en draagt dit ook uit.
Je neemt graag het voortouw.
Je vindt het leuk om je collega’s te motiveren.
Je neemt geen genoegen met half werk van jezelf of van een ander.
Je bent niet bang om collega’s aan te spreken op gedrag of kwaliteit van werk.

Wat bieden wij?
Een leuk team binnen een ambitieuze Technische Dienst. Een zelfstandige, uitdagende
fulltime functie met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.

Vragen of belangstelling?
Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling HR. Wanneer je geïnteresseerd
bent, stuur dan voor vrijdag 21 mei 2021 je CV en motivatie gericht aan mevrouw
M. de Jong, HR-adviseur, naar: m.dejong@eska.com.
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