Wijnkamp Werving & Selectie B.V.
Ondernemerscentrum “Canaalstaete”
Kanaalweg 33
2903 LR – CAPELLE A/D IJSSEL
Tel.: 010 – 413 8 444
e-mail: info@wwns-wijnkamp.nl
website : www.wwns-wijnkamp.nl

Voor een creatief en oplossingsgericht Brabantse organisatie die zich voornamelijk bezig houdt met
technische hulpmiddelen voor klanten met een mobiliteitsbeperking in de breedste zin van het woord zijn
wij op zoek naar een
FUNCTIE:

Maintenance Repair en operations manager

FUNCTIEOMSCHRIJVING:


Als MRO manager ben jij de technical engineer en denktank hoe reparaties op een geheel nieuwe
en efficiëntere manier wordt ingericht.



Op dagelijks niveau houdt je in de peiling dat reparaties zo goed en zo snel mogelijk gerepareerd
worden, daarbij hou je het kostenplaatje uiteraard constant in je vizier.



In deze rol fungeer je eveneens als projectleider en draag je er zorg voor dat het proces constant
gemonitord en verbeterd wordt



Nauwlettend hou je in de gaten dat monteurs zo efficiënt mogelijk te werk kunnen gaan en met de
juiste middelen goed voorbereid onderweg gaan



Je draagt zorg voor het juiste reparatieproces

EISEN:






Afgeronde HBO+ /universitaire opleiding richting werktuigbouwkunde of elektrotechniek
waarbij je specialisatie richting maintenance repair en operations is
Minimaal 5 jaar werkervaring
Je bent gewend om als aanspreekpunt te fungeren tussen servicemonteur, klant
en je overige collega’s en draagt zorg voor een betere efficiëntie in het gehele proces
Ervaring met verandermanagement en Lean
Je bent gewend om als aanspreekpunt te fungeren tussen servicemonteur, klant
en je overige collega’s en draagt zorg voor een betere efficiëntie in het gehele proces

ARBEIDSOVEREENKOMST:



Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband



Uitstekende opleidingsmogelijkheden





Een salaris tussen de € 4.000,- en € 5.500,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband
Mobiel, laptop en lease-auto
27 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband

Vergunning CBA/A 99.0238 Kamer van Koophandel Rotterdam 24296312
Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd onder nr. 296312
BTW nr: NL 8101.57.615.B.01

