
Wij behoren wereldwijd tot de top drie van bedrijven in de markt voor toegangs- en beveiligingsoplossingen. Met meer dan 16.000 medewerkers 
staan wij in meer dan 130 landen aan de zijde van onze klanten. En wie bij ons komt werken, merkt het meteen: We zijn nieuwsgierig naar 
mensen en verwachten altijd het beste van hen. Het openhartig tegemoet treden van nieuwe collega’s en ze met vertrouwen verwelkomen 
- voor ons maakt het deel uit van de cultuur die ons al jaren succes brengt. Vertrouwen is wat ons verbindt bij dormakaba. En wat zorgt voor 
een perfecte start voor je carrière bij ons.

Field Manager Installation
Dodewaard

Wat ga je doen?
Ben jij de persoon die de uitdaging graag aangaat? Wil jij aan de slag binnen complexe projecten in een snel groeiend multidisciplinair team?

Wij zijn op zoek naar een ervaren Field Manager Installation voor standplaats Dodewaard, bij voorkeur heb jij ervaring met slimme en veilige 
toegangsoplossingen (alles met betrekking tot deuren en een beveiligde toegang tot gebouwen en ruimten). In deze functie ben je verant-
woordelijk voor het managen van de afdeling projectuitvoering. Deze afdeling bestaat uit werkvoorbereiders, planners, projectbegeleiders en 
monteurs.

Als Field Manager ben jij eindverantwoordelijk voor het realiseren van projecten binnen de gestelde budgetten, tijd en kwaliteit. Je bent con-
tinu actief met kwaliteitsmanagement door toetsing, initiatie en implementatie van verbeteringen. Buiten het bewaken van de installatiewerk-
zaamheden voor totaaloplossingen ben jij een Teammanager. Je zorgt voor een optimale bezetting en verdeling van de werkzaamheden en 
stimuleert de samenwerking binnen het team. Ook begeleid, coach en ondersteun je medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling.

Functie-eisen
      Technische/bouwkundige/IT-opleiding op HBO-niveau
      Ervaring met CRM, ERP en Office
      In het bezit van een vol-VCA
      In bezit van rijbewijs B
      Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
      geschrift
      Goede communicatieve vaardigheden
      (Ervaring) Projectmanagement met PRINCE2 is een pre (en/of bereidheid tot volgen van een opleiding PRINCE2)
      Minstens 3 jaar ervaring in een gelijke functie

Wat bieden wij
      Een functie voor 40 uur per week
      Een prettige werksfeer met gemotiveerde collega’s
      Aantrekkelijke primaire en secundaire voorwaarden
      Flexibele werktijden
      Auto van de zaak

Solliciteer nu! Solliciteren.nl@dormakaba.com 
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Teamleider servicemonteurs 
(omgeving) Amsterdam 

 
Als teamleider servicemonteurs is het jouw taak het beste uit onze monteurs te halen. Jij zorgt 
dat de monteurs beschikken over de juiste kennis, dat de juiste procedures worden aanhouden 
en dat er netjes wordt gewerkt. De monteurs werken in ploegendienst.  Dit alles verzorg jij voor 
15 monteurs, een flinke klus dus! 
 
Vandaar dat wij op zoek zijn naar een teamleider met ervaring. Jij weet wat het inhoudt om 
leiding te geven, technische ondersteuning te bieden en problemen op te lossen.  
 
De taken zijn enorm divers, zo voer je werkplekinspecties uit, organiseer en geef je toolboxen 
en verzorg je een correcte urenadministratie.  
 
Wij willen onze klanten zo goed mogelijk bedienen, vandaar dat het jou verantwoordelijkheid 
is om het servicelevel te bewaken. Dit betekent dat werkzaamheden tijdig en netjes worden 
volbracht, hier hou jij zicht op.  
 

Functie-eisen  
 
• Een afgeronde technische opleiding, MBO niveau 4 
• Relevante werkervaring 
• Goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden 
• Een flexibele en klantgerichte instelling 
• Een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en een grote mate van zelfstandigheid 
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

 
Wat bieden wij? 
 
• Een goed salaris 
• Een functie voor 40 uur per week 
• Een laptop en telefoon van de zaak 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals tegemoetkoming in zorgpremie en EBIT 

bonusregeling 
• 25 vakantiedagen en 7 roostervrij dagen  
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Wat ga je doen?  
 
Ben jij de persoon die de uitdaging graag aangaat? Wil jij aan de slag binnen complexe 
projecten in een snel groeiend multidisciplinair team? 
 
Wij zijn op zoek naar een ervaren Field Manager Installation voor standplaats Dodewaard, 
bij voorkeur heb jij ervaring met slimme en veilige toegangsoplossingen (alles 
met betrekking tot deuren en een beveiligde toegang tot gebouwen en ruimten). 
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