Chef werkplaats (locatie Tegelen, 40 uur per week, m/v)
OHV Bulkhandling B.V. gaat het huidige team verder uitbreiden!
In de functie van chef werkplaats ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de werkplaats.
Denk hierbij aan het verzorgen van de planning, het houden van toezicht op de voortgang van de
werkzaamheden en het geven van technische begeleiding. Onze constructiebankwerkers hebben hun
eigen specialisme en jij bent het aanspreekpunt van alle medewerkers in de werkplaats. Je krijgt een
veelzijdige leidinggevende functie waarin het jouw uitdaging is om samen met het team de gevraagde
producten te leveren binnen de gestelde tijd en kwaliteitseisen.
Wat ga je doen:
•
•
•
•
•
•
•

Je geeft uitvoerend leiding aan 15 constructiebankwerkers;
Je weet je team te motiveren en houdt de werkplaats up en running;
Je zorgt ervoor dat de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd worden, controleert
voortgang en kwaliteit en stuurt bij waar nodig;
Je geeft de werkopdrachten uit aan de medewerkers en stuurt ze ook in hun werkzaamheden;
Oplossen van productieproblemen;
Bijhouden voorraden;
Controleren, vastleggen en rapporteren van verrichte werkzaamheden.

Heb jij het vermogen om jouw team op en top te laten presteren binnen onze werkplaats?
Dan hebben wij een leuke en uitdagende functie voor jou!
Je komt te werken bij een innovatief bedrijf dat installaties ontwerpt, bouwt én onderhoud voor
transport en opslag van droge stoffen. Wij maken onder andere ondersteuningen, trappen/bordessen,
bunkers, cyclonen en filters voor onze klanten.
OHV is een bedrijf met ruim 80 jaar ervaring, waarin in de huidige tijd flexibiliteit borg staan voor een
perfecte uitvoering van de klanten haar opdrachten alsmede waarborging voor gemaakte afspraken en
levertijden. We houden ervan om klantverwachtingen te overtreffen, alles uit de kast voor het beste
resultaat, hebben een kritisch oog en durven verantwoordelijkheid te nemen. Na de eerste 7-jarige
cyclus, willen we als huidige directie nu doorpakken en de groei van het bedrijf verder doorzetten. We
vinden het belangrijk dat je plezier en passie hebt voor je werk. Wij zijn experts in onze vakgebieden
en gaan informeel en collegiaal met elkaar om.
We zijn in het bezit van het EN1090-certificaat voor uitvoeringsklasse 2 en het EN-ISO3834-2
certificaat en hiermee in staat om stalen dragende constructies te fabriceren met CE-markering. Verder
is de lasserskwalificatie voor het lassen van RVS, subgroep 8.1 aanwezig.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een mbo niveau 3/4 diploma richting werktuigbouwkunde;
Ervaring in de sector van staalconstructies of machinebouw;
Ervaring met een hands-on leidinggevende functie;
In het bezit van het B-VCA certificaat en/of hektruck certificaat;
Je bent in staat om technische tekeningen te lezen en zelfstandig werken;
Je hebt een representatieve en klantgerichte uitstraling als ambassadeur van het bedrijf;
Je bent flexibel, resultaatgericht en beschikt over een gedreven, proactieve en energieke
instelling. Secuur werk heeft binnen ons bedrijf een hoge prioriteit;
Je bent fulltime inzetbaar;
Rijbewijs B/E;
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Bereidheid om verder te leren aan de hand van opleidingen en cursussen.

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Bepaalde tijd contract met fulltime dienstverband (40 uur per week) met uitzicht op een vast
contract;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-kleinmetaal;
Mogelijkheden om je kennis te vergroten via opleidingen of cursussen.
Veel zelfstandigheid met eigen verantwoordelijkheid.

Heb jij als voorman of iets anders wat matcht, reageer dan zeker als je op zoekt bent naar een nieuwe
afwisselende uitdaging!
Neem voor meer informatie contact op met Christianne Nijs (recruiter Mijn Steijl) 06 23 99 64 43.
Of stuur een korte motivatie met je CV naar info@mijnsteijl.nl.

