Manager Engineering & Maintenance| Fulltime | Venlo
Het doel van de functie is het optimaal laten functioneren van de afdeling Engineering & Maintenance. Je geeft leiding aan de afdeling en
levert een wezenlijke bijdrage aan het continue verbeteren van je afdeling. Samen met je team zorg je dat de installaties, projecten en
processen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu.
In deze rol rapporteer je aan de Plant Manager.

Ionbond – The Surface Engineers™
Ionbond is een internationale organisatie met 35 coatingcentra verspreid over 15 landen in de wereld. Onze medewerkers maken het verschil
voor bedrijven in de medische, automobiel-, lucht- en ruimtevaart, gereedschap en decoratieve industrie door het leveren van dunne
filmcoating diensten. Onze coatings worden gebruikt om de duurzaamheid, kwaliteit, functionaliteit, efficiëntie en esthetiek van
gereedschappen en componenten te verbeteren.

Wat vragen we?

Wat krijg je?

De ideale kandidaat is communicatief sterk en zich zeer bewust
van de voorbeeldfunctie die hij/zij bekleedt binnen deze
organisatie. Je staat voor veiligheid, orde en netheid en draagt dit
zichtbaar uit binnen het team. Daarbij:

Onze medewerkers zijn ons meest waardevolle bezit! We
bieden je een leuke werkplek met een internationaal
karakter,
volop
groeimogelijkheden
en
veel
zelfstandigheid. Wij bieden je daarbij:

•

•
•

•
•

Lever je een actieve bijdrage in het Management Team
m.b.t. organisatorisch beleid in de breedste zin van het
woord.
Stuur je je team op professionele wijze aan en bied je
ondersteuning waar nodig.
Ben je betrokken bij alle HR-gerelateerde aspecten
waaronder verzuim-/ verlof management en ontwikkelen/
beoordelen (individueel en teamgericht) .
Ben je op de hoogte van projecten, bewaakt voortgang en
helpt waar nodig om de bedrijfsdoelstellingen te behalen.
Heb je minimaal een hbo opleiding afgerond, bijvoorbeeld
in de richting van (Technische) Bedrijfskunde en meerdere
jaren leidinggevende ervaring bij een internationale
organisatie.

•
•
•
•

•

Een jaarcontract voor 38 uur per week met uitzicht op
onbepaalde tijd.
Een bruto maandsalaris tussen € 5.000,- en
€ 5.800,- afhankelijk van relevante kennis en ervaring.
25 vakantiedagen op fulltime basis plus 13 ADV dagen.
Reiskostenvergoeding van € 0,19 ct per km kan
worden toegekend o.b.v. onze regeling woon-werk
verkeer.
Elke dag vers fruit en leuke collega’s.

Wie zoeken we?
Gemotiveerd, leergierig en een positieve werkhouding zijn kenmerken die bij jou passen. Je werkt graag samen en bezit over
“aanpakkersmentaliteit”. Je vindt het belangrijk om mee te ontwikkelen met de organisatie Ionbond en bent bereid om samen met het team
nodige (interne) trainingen te volgen. Sterke kwaliteiten op het gebied van leiderschap, communicatie en het aansturen van teams is een
absolute must. Je hebt hierin al meerdere jaren aantoonbaar ervaring opgedaan.

Solliciteren?
Stuur jouw CV voorzien van een motivatiebrief naar Anne Vandeberg (HR Advisor): anne.vandeberg@ionbond.com.
For our Privacy Policy for Job Applicants please click here.

