Maintenance Manager – HEMA Utrecht
Ben jij op zoek naar een nieuwe stap in je loopbaan en ben jij een leider met
een passie voor industriële automatisering en onderhoud? Jij wilt jezelf en
je werk continu verbeteren en staat stevig in je schoenen. Dan ben jij de
Maintenance Manager die wij zoeken!

Wat ga je doen?
Als Maintenance Manager ben jij verantwoordelijk voor de technische performance van het hoog
geautomatiseerde e-commerce DC van HEMA in Utrecht. Dit is een hoog geautomatiseerd systeem
met state-of-the-art technology bestaande uit onze intern ontwikkelde IntherLC software, PLC
software en elektromechanisch equipment. Je bent operationeel en financieel verantwoordelijk
voor alle maintenance activiteiten en geeft leiding aan een team van resident engineers. Samen
met het team waarborg je de correcte opvolging van alle maintenance activiteiten en borg je een
correcte administratie in het maintenance management systeem. Daarnaast heb je hebt zicht op
de lange termijn doelstellingen en fungeer je als business partner voor de DC Manager.
Verder ben je verantwoordelijk voor:
•

Het managen van klantverwachtingen over alle openstaande topics en faciliteren van
frequente meetings met de operationeel verantwoordelijken;

•

Het bouwen en onderhouden van een netwerk van stakeholders;

•

Het adviseren en informeren van de klant over de diensten van de organisatie;

•

Meedenken over verbeter-, onderhouds- en service oplossingen;

•

Leidinggeven aan een team van Resident Engineers;

•

Adviseren en informeren van de klant over de diensten van de organisatie;

•

Het rapporteren van de voortgang aan onze Manager Service.

Wat vragen wij jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol Maintenance Manager ben je klantgericht en heb je
affiniteit met techniek. Je hebt ervaring met logistiek en automatiseringsprocessen. Je ben
communicatief sterk en weet op verschillende niveaus met jouw collega’s en klant te schakelen.
Verder breng je onderstaande met je mee:
•

Hbo werk- en denkniveau met 5-10 jaar ervaring en een Technische opleiding;

•

Ervaring met logistiek en automatiseringsprocessen is een pre;

•

Goede kennis van de Nederlandse en Engelste taal in woord en geschrift.
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Wat bieden wij jou?
Een ontzettend uitdagende rol in een prettige werkomgeving binnen een groeiend bedrijf met
doorgroeimogelijkheden.
Er staat een intensief inwerktraject voor je klaar waar je, naast het volgen van trainingen, gecoacht
wordt door de Manager Service.
Als Maintenance Manager verdien je, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen € 2.960,- en
€ 4.228,- bruto per maand.
Verder bieden wij jou:
•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen die jaarlijks worden vastgelegd;

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden;

•

Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto te gebruiken voor jouw sport abonnement of sport
benodigdheden;

•

Vijf keer per jaar een legendarisch Inther-feest en de leukste teamactiviteiten!

Het team
Als Maintenance Manager maak jij onderdeel uit van Team Service van Inther Group. Jouw
standplaats zal echter het DC van HEMA zijn in Utrecht. In deze rol ga je leidinggeven aan een team
van Resident Engineers, ook allen in dienst van Inther Group maar gestationeerd bij HEMA. Dit team
van Resident Engineers voert onderhoudswerkzaamheden uit en verhelpt storingen aan
geautomatiseerde en gemechaniseerde opslagsystemen. Het team is altijd op zoek naar een nóg
efficiëntere en betere werkmethode en daar gebruiken we in de toekomst graag jouw input voor!
Je rapporteert als Maintenance Manager rechtstreeks aan Nick, onze Manager Service, welke jou
tevens optimaal zal coachen.
Wil jij graag deel uit maken van dit team?! Stuur dan jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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