Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

Team Leader Maintenance
Locatie: Ittervoort
Ben jij een enthousiaste manager, die graag wil werken in een dynamische en flexibele organisatie waar
klantgerichtheid voorop staat en er veel ruimte is voor eigen inbreng? Lees dan snel verder!
Je toegevoegde waarde als Teamleader Maintenance:
De functie van Maintenance binnen BRB is veelzijdig. Als Team Leader Maintenance ben je verantwoordelijk voor een
effectief en efficiënt proces rondom het onderhoud van onze gebouwen, faciliteiten en het machinepark. Daarbij ben je
continue bezig met het optimaliseren van werkprocessen en weet jij op een juiste manier te communiceren met alle
afdelingen binnen de organisatie. Je biedt technische ondersteuning bij wijzigingen of renovatie van onze
procesinstallaties en bent verantwoordelijk voor diverse technische projecten. Het borgen van de orde, netheid en
veiligheid binnen onze organisatie wordt onder andere door jou gemonitord. Daarnaast vind je het leuk om je afdeling,
bestaande uit 4 Maintenance Technicians, aan te sturen.
Onze kantoor en productie/warehouse locaties zijn verdeeld over 5 verschillende panden op het industrieterrein in
Ittervoort. Het onderhoud van al deze panden valt onder jouw verantwoordelijkheid. In deze functie rapporteer je
rechtstreeks aan de Plant Manager.
Jouw achtergrond als Teamleader Maintenance:
Je vindt het een uitdaging om te werken in een omgeving waar flexibiliteit wordt gevraagd. Je weet daarbij medewerkers
aan te sporen tot de beste resultaten, structuur te bouwen, nieuwe routes uit te stippelen en proactief je waarnemingen
om te zetten in concrete verbetervoorstellen en acties. Je bent een bruggenbouwer waarbij open en eerlijke
communicatie jou op het lijf geschreven is. Tenslotte ben je communicatief en sociaal vaardig en beschik je over:
Sterke communicatieve vaardigheden;
Een afgeronde HBO opleiding in de richting van werktuigbouwkunde, elektrotechniek of procestechniek;
Relevante leidinggevende werkervaring bij voorkeur in de chemie- of procesindustrie;
Ervaring met 5S is een pré;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Jouw talent, werklust en energie worden beloond met:
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor 40 uur in een verantwoordelijke functie binnen een groeiende internationale en
verkoopgerichte productieorganisatie. Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals minimaal 29
vakantiedagen, mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en een goede reiskostenvergoeding, een mobiele telefoon en
laptop, deelname aan de bedrijfspensioenregeling en collectieve ziektekostenverzekering inclusief tegemoetkoming en
niet te vergeten een actieve personeelsvereniging met gezellige uitstapjes en activiteiten.
En tenslotte, zeker niet onbelangrijk, een zeer prettige werksfeer, waar hard maar met plezier gewerkt wordt. In de
regel wordt er in dagdiensten gewerkt, waardoor een goede werk privé balans mogelijk is. De cultuur van de organisatie
is informeel, ambitieus, dynamisch en klantgericht!
Dit is BRB International BV:
BRB International BV is een dynamisch en innovatief bedrijf ervaren in het verstrekken van technologische oplossingen
met siliconen, olie additieven en chemische stoffen. BRB International BV is uitgegroeid tot één van de grootste,
onafhankelijke en particuliere bedrijven in zijn soort, in de wereld.
De kracht van BRB ligt in de betrokkenheid van de medewerkers, de klantgerichtheid en de flexibiliteit in zowel product
als service oplossingen. Onze focus op R&D, technische ondersteuning, unieke op maat gemaakte producten en een
probleemoplossende mentaliteit onderscheidt BRB van kleinere leveranciers en middelgrote distributeurs, maar ook van
grote multinationals.
Gedurende de afgelopen 38 jaar is BRB International BV uitgegroeid van een kleine eenmanszaak tot een internationaal
bedrijf met meer dan 300 medewerkers en meer dan 12 locaties over de hele wereld.
Wil je meer te weten komen over BRB International, zie ons filmpje op de website: Welcome to the world of BRB
International
Meer informatie & solliciteren:
Om te solliciteren ga je naar https://careers.smartrecruiters.com/BRBInternational hier kun je je CV en motivatiebrief
uploaden. Voor nadere informatie over de procedure kun je contact opnemen met Esmee Dirckx, HR Advisor te bereiken
op 0475-560300.
Acquisitie of elke andere vorm van contact betreffende deze vacature wordt niet gewaardeerd. CV’s die door bureaus ongevraagd
worden gepresenteerd zullen niet in behandeling worden genomen en er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.

