vacature
assistent hoofd technische dienst (ft)

Frankenhuis is een textielrecyclingbedrijf dat zich specialiseert in het vervezelen
en vermalen van textiel. Door middel van mechanische vervezeling vinden zowel
natuurlijke als synthetische vezels hun weg als grondstof voor diverse
doeleinden. We zijn een bedrijf met korte lijnen en grote betrokkenheid van de
mensen. We hebben grootse plannen en zijn gedreven om deze uit te voeren.
Daarvoor zijn we op zoek naar een nieuwe collega die het hoofd van onze
technische dienst gaat bijstaan en de komende jaren kan groeien om de functie
in de toekomst zelfstandig uit te kunnen voeren.
Wat ga je doen?
Jij bent in deze functie de rechterhand van onze hoofd technische dienst. Geen dag is
hetzelfde, dat maakt het werk zo afwisselend en hierdoor leer je veel. Je houdt, samen
met de andere medewerkers, onze mechanische vervezel- en vermaallijnen in
topconditie zodat we de effectiviteit van onze productie kunnen waarborgen:
Je verhelpt storingen en voert preventief en kwalitatief onderhoud uit aan diverse
installaties, zodat processen veilig kunnen doorlopen en stilstanden tot een
minimum beperkt worden;
Je bestelt onderdelen en onderhoudsmiddelen, gereedschappen en andere
materialen die nodig zijn om werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren;
Je signaleert ondeskundig en onveilig gebruik van machines en apparatuur;
Je geeft adviezen ter voorkoming van storingen en beschadigingen in het algemeen;
Je assisteert bij het aanpassen en ombouwen van de machines;
Je participeert in technische verbeterprojecten;
Je zorgt dat de technische documenten altijd up-to-date zijn;
Je handelt conform de (bedrijfs-)reglementen ten aanzien van veiligheid; rekening
houdend met ISO-richtlijnen, werkinstructies en ARBO – en milieuzorg;
Je bent bereid om oproepbaar te zijn buiten je dagdienst (je salaris is hierop
afgestemd);
Je zorgt ervoor bedrijfs- en productieleiders optimaal te informeren en overlegt
regelmatig met de directie.

Wie zoeken wij?
Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding richting Werktuigbouwkunde met
relevante en ruime werkervaring.
Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en hebt de ambitie door te groeien;
Je bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en affiniteit heeft met
elektrotechniek
Je beschikt over aanpakkersmentaliteit en bent zelfstandig inzetbaar;
Je beschikt over een helicopterview en neemt initiatief wanneer het nodig is;
Je beschikt over een sterk organisatorisch vermogen en denkt in oplossingen;
Je bent flexibel en staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid;
Je durft verantwoordelijkheid te nemen;
Je houdt van machines én werken met mensen.
Hiervoor bieden we een uitstekend salaris conform CAO MITT, deelname aan het
Pensioenfonds MITT en toeslag voor inconveniënte uren. Daarnaast bieden we vrijheid
binnen de functie en ruimte voor eigen inbreng, bijscholingsmogelijkheden,
doorgroeimogelijkheden en een fijn team.
Denk je dat je past binnen onze organisatie en deze functie?
Stuur dan je CV met je motivatie naar annemiek.suurenbroek@frankenhuisbv.nl of bel
voor meer info: 053 57 27 575.

