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. Door constant te innoveren, vinger aan de pols te houden bij de klant en
maatwerkoplossingen te bieden heeft Struyk Verwo Infra de positie van marktleider in de publieke
bestrating in Nederland verworven. De organisatie beschikt over een uitgekiende mix van 8
productielocaties waar zowel bulkproducten als specials worden geproduceerd. In het totaal zijn er
zo'n 350 medewerkers werkzaam, waarvan het merendeel in de productie.
Voor onze organisatie zijn wij momenteel op zoek naar een:

Hoofd Technische Dienst (1 fte)
Productielocatie Oosterhout
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
• Werken en bijhouden van Ultimo, van waaruit technische acties gepland worden.
• Het opstellen van een jaarlijks onderhoudsrevisie plan wat als leidraad dient voor
budgetbesprekingen.
• Frequent overleg voeren met de plantmanager aan de hand van analyses over de prestaties van
de machines /installaties.
• Bespreekt dagelijks aan de hand van OEE-rapportages het productieresultaat met de
productieleider, meewerkend voormannen TD en productie en bepaalt en prioriteert acties.
• Het aansturen van 7 medewerkers TD en toezien op naleving van het plannen/ uitvoeren van
omstel-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.
• Opstellen van een adequaat onderdelenmagazijn en ziet mede toe op orde en netheid van dit
magazijn.
• Zorgdragen voor een optimaal veilig gebruik van machines en installaties d.m.v. het opstellen
van werk instructies;
• Het in overleg met de plantmanager voorbereiden van investeringen met offertes en
werkbegroting;
• Het maken van de personeelsplanning technische dienst;
• Bewerkstelligen en handhaven van een goede werksfeer binnen zijn afdeling
• Oefent toezicht uit op de naleving van de voorschriften en instructies Arbo, milieu, kwaliteit en
veiligheid;
• Mede toezicht houden op in- en omstellen van machines, verhelpen van storingen, reviseren van
mechanische, hydraulische, pneumatische en elektrische delen en systemen;
• Het opzetten en bewaken van een systeem van preventief onderhoud, door o.a. gebruik te
maken van OEE (storingsanalyse) en checklists;
• Het mede ontwerpen van - en voorstellen van verbeteringen van machinedelen en machines/
elektrische installaties en na goedkeuring door plantmanager, zorgdragen voor uitvoering van de
verbeteringen;
• De inkoop van mallen, onderdelen voor TD en machines;
• Het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken (minimaal 1x per jaar).

Gevraagd wordt een kandidaat die:
• Afgeronde technische opleiding op HBO niveau bij voorkeur richting werktuigbouwkunde of
HBO werk en denkniveau aantoonbaar opgebouwd door middel van werkervaring;
• Minimaal 5 jaar werkervaring met het opstellen van preventief onderhoudsplannen en
schema’s;
• Ervaring met leidinggeven aan een technische organisatie met meerdere technische
disciplines;
• Ervaring met Ultimo is een pre.

Heb je belangstelling voor deze functie?
Je sollicitatie met CV kun je sturen naar: Struyk Verwo Infra BV, t.a.v afdeling HR, Postbus 2, 4900 AA
Oosterhout. E-mailen mag ook: sollicitaties@struykverwoinfra.nl. Voor meer informatie over deze functie kun
je bellen met Richard Smets, Plant Manager Oosterhout, op 06 57 31 16 76. Meer bedrijfsinformatie vind je op
www.struykverwoinfra.nl

