VACATURE

25-01-2019

In verband met de doorgroei van onze huidige Werkvoorbereider / Projectleider TD naar
Hoofd Technische Dienst zijn we op korte termijn voor de afdeling Technische Dienst
voor de vestiging in Nieuw-Bergen op zoek naar een

Werkvoorbereider / Projectleider TD
locatie Nieuw Bergen
Als Werkvoorbereider / Projectleider TD bent u verantwoordelijk voor de voorbereiding
en organisatie van werkzaamheden en verbeterprojecten binnen de TD, vanaf de
melding, tot de uitvoering. U ondersteunt daarbij het hoofd van de afdeling, assisteert
inkoop en begeleidt aannemers. Tevens coördineert / bewaakt u ook de financiële
afhandeling. U bent ambitieus en ziet deze functie als een mooie kans om op termijn
intern door te groeien.
Uw werkzaamheden zijn:
 Voorbereiden van de werkzaamheden op het gebied van werkvoorbereiding,
planning, uitvoering en van inkoop tot financiële afhandeling;
 Zoeken naar de juiste balans tussen kosten, kwaliteit, tijd, beschikbaarheid van
machines icm de levering van de producten en klanttevredenheid;
 Optreden als projectleider bij onderhouds, nieuwbouw en verbeterprojecten;
 Organiseren van alle benodigde materialen en beschikbare mancapaciteit
(intern of extern);
 Initieren en uitwerken van verbeteringen en adviseren voor onderhoudsplannen,
machines, werkplekken, randapparatuur, enz.;
 Contacten met interne afdelingen, leveranciers en eventuele contractors.
 Bewaking / coördinatie afhandeling in het onderhoudssysteem JDEdwards;
 Ondersteunen in de planning van deze activiteiten en voorraadbeheer;
 Actueel houden van de installatiedocumentatie;
 Sturen, regelen en coördineren van de activiteiten voor het onderhoud van de
productie machines;
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Functie-eisen
 HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur werktuigbouwkunde of elektro) door
opleiding dan wel ervaring verkregen;
 U bent stressbestendig, flexibel en durft verantwoording te nemen;
 U werkt gestructureerd, behoudt het overzicht en bent communicatief sterk;
 U kunt oplossingsgericht en in verbeteringen denken;
 U heeft ervaring met en kennis van projectmanagement;
 U kent de geldende kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen;
 U beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;
 Ervaring met productiemachines en onderhouds/revisie projecten is een pré;
 Enkele jaren ervaring als Werkvoorbereider / Projectleider is een pré;
 Ervaring met JD Edwards en Clickvieuw is een pré.
Informatie
Inlichtingen over de functie van Werkvoorbereider/ Projectleider TD kunt u inwinnen bij
de heer Paul Ghielen Afdelingshoofd, bereikbaar op 0485 23 2000 of via
pghielen@mgg.com
Sollicitatie
MGG Netherlands B.V.
Ter attentie van: Niels Maas HR-Adviseur
Adres: De Flammert 1208 5854 NC Nieuw-Bergen.
Reageren bij voorkeur via nmaas@mgg.com
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie dan kun je dit tot uiterlijk 28 februari 2019
schriftelijk (kort schrijven of e-mail voorzien van een motivatie) kenbaar maken. Het is
niet vanzelfsprekend dat alle kandidaten uitgenodigd zullen worden voor een gesprek.
Alleen serieuze reacties voorzien van een motivatie en passende achtergrond worden in
behandeling genomen.

