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Werken bij

Je haalt meer uit bij Aviko

Aviko is de grootste Europese producent van verse, diepgevroren en gedroogde aardappelproducten en behoort tot de top vier marktleiders in aardappelproducten 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 duurzaamheid binnen onze keten; van grond tot mond.

Supervisor corrective maintenance
locatie Oosturm

Functie omschrijving
Waar ga je werken
Bij Aviko is onderhoud onmisbaar. Jij wordt onderdeel van onze afdeling technische dienst. Dit is een groot team van 25 enthousiaste collega’s. Jij bent verantwoordelijk voor een team van 10 monteurs die in 5 ploegen werkzaam zijn. Samen met je collega maintenance supervisor die zich vooral met preventief
onderhoud bezig houdt zorgen jullie voor optimaal technisch onderhoud. Je rapporteert aan de manager technische dienst. Er heerst een informele sfeer en
korte lijnen vinden we belangrijk. Door de groeiambitities en investeringsplannen is dit een functie waarbij je kan meegroeien en je ontwikkelen binnen onze
organisatie.

Wat ga je doen







Als maintenance supervisor draag jij zorg voor het storingsonderhoud en de opvolging daarvan
Je organiseert, plant en verbetert het onderhoud en je zorgt dat de onderhoudsgegevens actueel zijn
Natuurlijk draag je zorg voor een optimaal onderhoudsconcept en zorg je ervoor dat onze machines minimale stilstand hebben
Jij bent verantwoordelijk voor de aansturing en ondersteuning van jouw monteurs
Je hebt als leidinggevende oog voor de individuele behoeften en drijfveren van jouw medewerkers, maar ook als team.
Je geeft aandacht aan de mens achter de medewerker en zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt

Wat breng jij mee






Je bent een echte ‘verbinder’ en weet met jouw communicatieve vaardigheden alle neuzen dezelfde kant op te krijgen
Je bent als geen ander in staat je team te motiveren, je team zorgt immers ervoor dat resultaten behaald worden
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en bij voorkeur een elektrotechniek achtergrond aangevuld met mechanische kennis
Je hebt een mbo+ of hbo werk- en denkniveau
Daarnaast heb jij een passie voor techniek en kan je goed focussen zonder je helikopterview te verliezen

Wat bieden wij jou
Direct een vast contract Uitdagende werkomgeving met veelzijdige techniek Groeiend bedrijf dat investeert in nieuwe technieken en machines Enthousiaste
collega’s Volop opleidingsmogelijkheden om te groeien

Solliciteer
Hoe werkt het?
Je ontvangt een bevestiging via de mai  Daarna wordt je sollicitatie gescreend door een van onze recruiters
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/supervisor-corrective-maintenance-nl-nl-2/



Het is mogelijk dat er ook telefonische

