Maintenance Manager
Ben jij op zoek naar een leidinggevende functie waarbij onderhoud en
ontwikkeling centraal staat?

Samenvatting
Vacature nummer: PUB207763
Markt: Infrastructuur
Branche: Installatietechniek
Expertisegebied: Operations & Onderhoud
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Sluitingsdatum: zondag 19 mei 2019

De functie
Als Manager Maintenance ben jij verantwoordelijk voor de uitvoering van alle
onderhoudsactiviteiten op site voor zowel productie-installaties als kantoor
gebouwen. Hiernaast ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van
het Maintenance team en de ontwikkeling hiervan in lijn met de visie en
strategische doelstellingen van de opdrachtgever.

Voor meer informatie:
https://www.brunel.nl/nl-nl/vacatures/PUB207763

Je verzorgt samen met jouw team het preventief onderhoud, het verhelpen van
langlopende storingen, assisteren bij calamiteiten en het werken aan continue
verbetering van het gehele onderhoudsproces.
Jij geeft input bij het opstellen van meer-jaren onderhoudsplannen &
verbetervoorstellen en levert met de afdeling een belangrijke bijdrage aan
technische investeringsplannen en het managen en (laten) uitvoeren van hieruit
voortkomende projecten.
Je geeft rechtstreeks leiding aan een team van serviceleiders &
werkvoorbereiders en bent indirect verantwoordelijk voor een team van 25-35
FTE.

Over jou
Minimaal een afgeronde hbo-diploma
Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in een complexe industriële dan wel
utilitaire omgeving
Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden

Wat wij bieden
Gedetacheerd worden als Maintenance Manager betekent dat je in dienst
treedt bij Brunel. Je krijgt een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit
betekent dat je niet alleen de zekerheid hebt van een contract, maar ook
verzekerd bent van een carrière! Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden,
zijn ook de secundaire arbeidsvoorwaarden goed te noemen. Een
pensioenregeling volgens beschikbaar premiestelsel, collectiviteitkorting bij CZzorgverzekeringen, een bonusopportunity en 26 vakantiedagen zijn enkele
voorbeelden.
Brunel Engineering bemiddelt al ruim 30 jaar startende en ervaren ingenieurs in
de techniek. Onze opdrachtgevers variëren van multinationals tot kleinere
bedrijven. Samen vinden we de baan die aan jouw wensen voldoet.

Vragen? Neem contact op
Niels Tobben
Consultant
Brunel Netherlands Eindhoven
n.tobben@brunel.net
+31 40 257 8049

Voor meer informatie:
https://www.brunel.nl/nl-nl/vacatures/PUB207763

