Struyk Verwo Infra is onderdeel van CRH plc, een mondiale producent en distributeur van hoogwaardige
bouwmaterialen en -producten met organisaties in 31 landen, 87.000 werknemers en 3.800 locaties.
Struyk Verwo infra beschikt over 8 productielocaties waar diverse bestratingsmaterialen voor de publieke
markt worden geproduceerd.
Op de productielocatie in Dordrecht zijn circa 25 medewerkers werkzaam binnen een grotendeels
geautomatiseerd productieproces. Veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn
belangrijke agendapunten.
Per direct zijn wij op zoek voor onze Technische Dienst in Dordrecht naar een:

Hoofd Technische Dienst (1 fte)
De functie
• Leidinggeven aan 4 monteurs, die verantwoordelijk zijn voor het in/omstellen van machines, het
verhelpen van storingen, revisie van mechanische, hydraulische, pneumatische en elektrische
systemen;
• Het uitdragen van en toezicht houden op de naleving van de voorschriften en instructies m.b.t. arbo,
milieu, kwaliteit en veiligheid;
• Het plannen van omstel- reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, rekening houdend met productieen personeelsplanning;
• Storingen analyseren met behulp van OEE om te zorgen dat deze door technische optimalisatie
voorkomen worden;
• Op basis van goed technisch inzicht, slagvaardig keuzes maken om de technische betrouwbaarheid
van machines en installaties te vergroten.
• In stand houden en uitbreiden van het systeem van preventief onderhoud en toezicht houden op de
naleving ervan.
Gevraagd wordt een kandidaat:
• MBO+/HBO werk en denkniveau, richting werktuigbouwkunde (met elektrotechnische kennis) of
elektrotechniek (=pre);
• Een aantal jaren werkervaring in een vergelijkbare functie;
• Die nauwkeurig, klantgericht en besluitvaardig is;
• Een kandidaat die vanuit zijn technische expertise een bijdrage levert in het team teneinde de
gezamenlijke doelstellingen te bereiken;
• Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;
• Die door gebruik te maken van Lean Six Sigma in staat is gegevens op correcte wijze te interpreteren
en deze te vertalen naar verbetervoorstellen.
Het aanbod:
Je komt te werken in een organisatie waarin een specialistisch productengamma geproduceerd wordt van
SVI. Een betrouwbaar productieproces met een stabiel hoog kwaliteitsniveau zijn erg belangrijk, waarin jij
als lid van het lokale managementteam een cruciale rol vervult. Kortom een uitdagende, veelzijdige functie
binnen een breed werkterrein, waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
De procedure:
Ben jij de geschikte kandidaat? Stuur dan je CV voorzien van een motivatie tav Nathalie van Reijn (HR
Adviseur) naar Nathalie.van.Reijn@struykverwoinfra.nl. Voor meer informatie over de functie kan je contact
opnemen met Arjen Bijl, Plantmanager, 06 - 12101662.

