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Je haalt meer uit bij AvikoWerken bij

Aviko is de grootste Europese producent van verse, diepgevroren en gedroogde aardappelproducten en behoort tot de top vier marktleiders in aardappelpro-
ducten van de wereld. Hier zijn we trots op! Sinds 2002 maken wij onderdeel uit van Royal Cosun. Vanuit 13 productielocaties in Nederland, België, Duitsland, 
Zweden, Polen en China bedienen we met veel passie dagelijks 2,5 miljard tafels. Ons doel is om wereldwijd mensen, culturen en smaken samen te brengen. 
Hierbij worden we gedreven door de grote potentie van onze producten en door de impact die we daarmee hebben op kwaliteit, service, innovatie en duur-
zaamheid binnen onze keten; van grond tot mond.

Manager Beheer en Onderhoud
locatie Oosturm

Functie omschrijving

Waar ga je werken
Ooit stilgestaan bij hoeveel techniek bij de aardappelproducten komt kijken? Het is een onmisbaar onderdeel en dat maakt de technische dienst ook onmis-
baar binnen Aviko Rixona. De fabriek in Oostrum bevat een diversiteit aan productiefaciliteiten en technische installaties om zo het beste uit de aardappelen te 
kunnen halen. De technische dienst voert de werkzaamheden m.b.t. onderhoud, modificatie en vernieuwingen van technische installaties/apparatuur uit. Als 
Manager Beheer en Onderhoud ben jij verantwoordelijk voor de machinebeschikbaarheid in de fabriek, de waterzuivering en voor gebouw en terrein. Hierbij 
geef je direct leiding aan 4 field engineers, de technisch inkoper, de beheerder van de waterzuiveringsinstallatie en 2 maintenance supervisors, welke leiding 
geven aan de groep monteurs in dag- en 5-ploegendienst. Bij Rixona krijg je te maken met alle facetten van techniek en momenteel zijn we bezig met een 
flinke investering waarmee we een verdubbeling van onze vlokkencapaciteit gaan realiseren. Als Manager Beheer en Onderhoud werk je nauw samen met de 
afdelingen productie en engineering, je rapporteert aan de Plant Manager en je bent onderdeel van het Plant Team.

Wat ga je doen
 Met jouw visie over machines en onderhoud, bepaal jij afdelingsdoelen en uitgangspunten
 Verhogen van de availability van de productie- en verpakkingslijnen
 Jij doet voorstellen voor verbeterings- en vernieuwingsprojecten binnen onze continu verbeterstructuur
 Jij leidt en/of geeft uitvoering aan grote, technische verbeterprojecten binnen de gestelde termijnen en kosten
 Jij bent verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoudsbudget en het onderhoudsplan voor de lange termijn
 Jij zet ontwikkeltrajecten voor medewerkers op, bewaakt en volgt deze op zodat medewerkers flexibel en duurzaam inzetbaar zijn

Wat breng jij mee
 Jij hebt een aantal jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de (voedingsmiddelen) industrie
 Jij bent een enthousiaste leider die energie brengt, mogelijkheden ziet en een continu drive voor verbeteringen heeft
 Jij bent mensgericht, werkt nauwkeurig en bent stressbestendig
 Jij neemt je verantwoordelijkheid en toont initiatief
 Jij bent een hands on manager met een hoge mate van flexibiliteit en een daadkrachtige managementstijl
 Jij kunt goed sturen op KPI’s en budgetten

Wat bieden wij jou
Direct een vast contract  Een uitdagende fulltime baan  Volop opleidingsmogelijkheden om te groeien  Een onderneming die werk maakt van 
duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen  Afwisseling en dynamiek in het intensief samenwerken met professional.

Solliciteer

Hoe werkt het?
 Je ontvangt een bevestiging via de mai  Daarna wordt je sollicitatie gescreend door een van onze recruiters  Het is mogelijk dat er ook telefonische 
screening plaatsvindt4. Als laatste word je CV doorgezet aan de hiring manager.

Sollicitatie gesprekken: Afhankelijk van de functie zullen er één of meerdere gesprekken plaats vinden.
Aanbieding: Bij een match, ontvang je van ons een passend aanbod.

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren.
https://werkenbij.aviko.nl/vacatures/manager-beheer-en-onderhoud-nl-nl-3/


