MAINTENANCE MANAGER
Locatie: De Lier, Nederland

BOAL Extrusion maakt onderdeel uit van de BOAL Group, een groep van bedrijven gevestigd in het Westland en het Verenigd
Koninkrijk. BOAL is wereldwijd leidend in het ontwerpen en produceren van aluminium kasdeksystemen voor de agrosector
die telers in Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Azië en Australasia ondersteunen bij de uitdaging om de wereldwijde
voedselvoorziening te vergroten. BOAL Extrusion is, samen met onze vestiging in het Verenigd Koninkrijk, al 50 jaar gespecialiseerd
in de extrusie van aluminium profielen voor de kassenbouw en de zonne-energiemarkt.
BOAL Extrusion levert profielen aan de diverse zusterbedrijven binnen de groep, maar heeft daarnaast ook jarenlange relaties
met eigen klanten. Met onze platte bedrijfsstructuur kunnen we snel reageren op wensen en behoeften van onze klanten en zijn
we in staat om zeer korte levertijden te realiseren. Er wordt in onze productieafdelingen gewerkt in drie-ploegendiensten met
ruim 130 collega’s aan het ontzorgen van onze klanten. BOAL Extrusion is als productielocatie een gevestigde onderneming. Vanuit
onze kernwaarden werken we samen, oprecht, eerlijk en respectvol aan het leveren van klantwaarde en het ontwikkelen van onze
medewerkers.

De functie
Als Maintenance Manager lever jij samen met het

Je maakt rapportages voor het management en stelt in

onderhoudsteam van ca. 10 medewerkers een actieve bijdrage

samenwerking met de Plant Manager een onderhoudsplan

aan het optimaliseren van het productieproces. Je rapporteert

op, daarbij zorg je voor een kloppende uitvoeringsplanning. Je

in deze functie aan de Plant Manager. Jouw afdeling zorgt ervoor

regelt dat procedures worden opgesteld en vastgelegd, zodat

dat alle machines en installaties van de afdeling Production

de kennis van methodieken en storingsdiagnoses, analyses en

in optimale conditie zijn, waardoor veiligheid, kwaliteit,

preventief onderhoud is geborgd. Als Maintenance Manager

leverbetrouwbaarheid en productiviteit zijn gewaarborgd.

zorg je ervoor dat de bedrijfsstrategie wordt vertaald naar

Samen met jouw team zorg je dat stilstand van de machines

concrete acties voor jouw afdeling, zodat deze bijdragen aan

zoveel mogelijk wordt voorkomen. Jouw focus is om het team zo

de realisatie daarvan.

optimaal mogelijk te laten presteren. Je bent dan ook een echte
leider, die het team weet te motiveren.
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Profiel

Wij bieden

• Je hebt HBO werk- en denkniveau en beschikt over een

• Een uitdagende en verantwoordelijke functie met veel

afgeronde relevante technische opleiding, bijvoorbeeld
richting Technische bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde of
vergelijkbaar.
• Je hebt 5+ jaar ervaring in een vergelijkbare rol bij voorkeur in
de maakindustrie (metaal).
• Je hebt kennis en ervaring met pneumatiek/hydrauliek,

afwisseling;
• Een dynamische, veranderende werkomgeving met
enthousiaste vakmensen;
• Een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden die in
overeenstemming zijn met de inhoud van de functie;
• Een functie in een internationaal opererende organisatie.

elektrotechniek en besturingstechniek, EN50110/NEN3140.
• Je hebt ervaring met ARBO en veiligheidsprocedures die
aanwezig zijn in een ISO9001-productieomgeving.

Solliciteren of meer informatie?
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met

• Als je ervaring hebt met Lean Six Sigma is dat een pré.

Fiona Schepers (HR Manager) via telefoonnummer 0174-316173.

• Je bent bereid om waar nodig mee te werken in de

Stuur je schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV en motivatie,

weekenddiensten.
• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke

naar hrnederland@boalgroup.com, onder vermelding van de
functietitel.

communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op
prijs gesteld.
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