Vacature Buitendienstmonteur/Supervisor

Tolsma-Grisnich is
internationaal toonaangevend
als aanbieder van
totaaloplossingen voor
bewaring en verwerking van
aardappelen, uien en wortelen
bij agrariërs, verpakkers en
verwerkers. Wij zijn continu
bezig om onze producten te
verbeteren door op intelligente
en innovatieve wijze te
investeren in
productontwikkeling en
(interne) procesverbetering.
Daarbij doen wij geen
concessies aan kwaliteit en
capaciteit. Onze succesvolle en
snelgroeiende organisatie
kenmerkt zich door een
dynamische werkomgeving en
een plezierige werksfeer met
150 enthousiaste collega’s op 3
locaties in Emmeloord. Ook
hebben wij een vestiging in
Duitsland, Rusland en de VS.
Verdere informatie over onze
organisatie is te vinden op
www.tolsmagrisnich.com.

Grisnich produceert logistieke systemen voor intern transport en verwerking,
waaronder vrachtwagen lossystemen, reiniging systemen, transportbanden,
sorteermachines, bunkers en kisten handling systemen. Grisnich maakt deze
systemen naar de wensen van de klant, verzorgt de installatie op locatie waar ook ter
wereld en borgt een uitstekende service en nazorg.
In deze verantwoordelijke functie draag je er zorg voor dat onze equipement overal ter
wereld geassembleerd en uiteindelijk opgeleverd wordt. Je geeft leiding aan een klein
team van specialisten en samen met hen begeleid je de klanten naar een goed
eindresultaat. Je bent in staat zowel de eisen en wensen van de klant als die van onze
opdrachtgever te combineren op een zodanige wijze dat iedereen tevreden is met het
resultaat. Je bent een veelzijdig technicus en je kunt op basis daarvan goed
improviseren. Je bent in staat samen met de engineers praktische tekortkomingen van
het equipement te vertalen in verbeteringen. Uiteraard ben je bereid enkele maanden
per jaar in het buitenland door te brengen.
De Supervisor mechanisch coördineert en realiseert op projectmatige basis de
uitvoering, d.w.z. de samenbouw en het testen in Nederland en het ter plaatse bij de
klant installeren en in bedrijf nemen van producten. Je stuurt daarbij zowel eigen
personeel als toegevoegd personeel aan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het
realiseren van de aan jou toegewezen projectdoelstellingen
Voor onze organisatie zoeken wij een ervaren buitendienstmonteur/Supervisor.
Interesse?
Stuur dan een mailtje naar werken@tolsmagrisnich.com t.a.v. Astrid Dieleman of
neem contact met ons op via 0527 - 63 64 65.
Voor verdere informatie verwijzen wij tevens naar onze website:
www.tolsmagrisnich.com

Profiel












Het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden voor de installatie van het equipment;
Assembleren en in gebruik nemen van de installatie;
Toezicht leveranciers machines derden, plaatsbepaling, aansluiting en kwaliteit en contact met de klant ter
plaatse;
Operationeel leidinggeven aan onze medewerkers en aan lokaal personeel;
Verantwoordelijk voor (zowel intern als bij de klant op locatie) de aflevering, planning en kwaliteit van alle
werkzaamheden (mechanisch hydraulisch, pneumatisch en elektrotechnisch);
Zorgdragen voor de voorbereiding ten behoeve van de opbouw van een installatie, aansturen van diverse
betrokken disciplines en volgen van/sturen op het volledige proces;
Fungeert ten tijde van installatie/inbedrijfstelling ter plekke als gesprekspartner voor de klant, werkt zelf mee
Analyseert en lost storingen op bij reeds in bedrijf gestelde systemen;
Aanbevelingen doen voor optimale werkmethoden/technieken;
Verzorgt de noodzakelijke documentatie gedurende de montage en inbedrijfstellingsfase;
Het in overleg met de overige supervisors en opdrachtgevers verzorgen van de planning op de locatie en deze
te bewaken, controleren van werkzaamheden conform instructies en de opvolging hiervan.

Functie-eisen












Je hebt MBO+ /HBO werk- en denkniveau (WTB/Elektrotechniek) of een soortgelijk niveau, verworven door
ervaring;
Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie (binnen en buitenland);
Aantoonbare ervaring met projectmatig werken;
Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij u standpunten met
overtuigingskracht naar voren kunt brengen;
Kennis van diverse computerapplicaties o.a. Word en Excel;
Teamworker met flexibele werkhouding en in staat onder druk te werken;
VCA-VOL gecertificeerd;
Kennis van de volgende vakdisciplines: mechanisch, hydraulisch en pneumatisch en bij voorkeur enige
elektrotechnische kennis;
Administratieve kennis en vaardigheden t.b.v. planning en het aansturen van de logistiek;
Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;
Bereidheid om af en toe een periode van huis te zijn vanwege internationale projecten.

Ons aanbod






Een prachtige en uitdagende positie binnen een technische omgeving van productontwikkeling tot levering van
machines aan de klant;
Inspirerende internationale werkomgeving;
Een gezonde organisatie met doorgroeimogelijkheden;
Een trotse en nuchtere cultuur en enthousiaste en betrokken collega’s ;
Een goed marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

