Wij zijn per direct op zoek naar :

MANAGER TECHNISCHE DIENST
(fulltime)

Waar ga je werken ?
Maître Paul B.V. is marktleider in Nederland in vers diepgevroren patisserie en heeft zich ontwikkeld tot één van de
grotere industriële patisserie banketbakkerijen van Europa. In Tilburg werken dagelijks ongeveer met 230
medewerkers om zo efficiënt en kwalitatief hoogwaardig mogelijk patisserieproducten te realiseren. Maître Paul
B.V. maakt onderdeel uit van het familiebedrijf Châteraisé. Châteraisé is een merknaam op het gebied van
exclusieve patisserie in Japan.
Wij zijn als bedrijf en als werkgever continue in beweging. We hebben een informele bedrijfscultuur en er is
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Wil je meer weten over ons? Ga dan naar onze website voor
meer informatie : www.maitrepaul.nl.
Wat ga je doen ?
Als Manager heb je een brede kennis van techniek. Je geeft leiding aan de afdeling Technische Dienst. Je team
bestaat uit ca. 10 medewerkers. Je beschikt over coachende capaciteiten om het team verder te laten ontwikkelen.
Je bent eindverantwoordelijk voor het continue verbeteren en optimaliseren van de machines en installaties. In
deze rol zorg je er samen met je team ervoor dat de onderhoudswerkzaamheden en projecten vloeiend verlopen.
Vanaf 2020 verantwoordelijk voor alle technische verbetertrajecten, onderhoud aan het gebouw en machinepark.
Dit jaar lopen er een aantal grote investeringsprojecten die jij gaat aansturen. Je rapporteert aan de COO.
Je werkzaamheden bestaan daarnaast uit :
 je onderzoekt en adviseert met betrekking tot technische verbeteringen voor nieuwe machines;
 je draagt bij aan het optimaliseren van verschillende processen. Hierin werk je samen met de afdelingen
Productie, Product Preparation Team en KAM.
 contacten onderhouden met leveranciers;
 focus op het verbeteren, optimaliseren binnen de Technische Dienst;
 kosten efficiënt op technische verbeteringen en onderhoud.
Wat








verwachten we van jou ?
HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van Elektronica of Mechatronica;
Minimaal 5 jaar ervaring bij voorkeur in de foodindustrie;
Kennis hebben over Total Productive Maintenance (TPM);
Je omschrijft je leiderschapsstijl als coachend en motiverend;
Communicatief sterk en doortastend op verschillende niveaus, intern en extern;
Gedreven om continu te verbeteren;
Omdat wij in de voedingsmiddelenindustrie werken, heb je kennis van richtlijnen met betrekking tot
veiligheid, kwaliteit, Arbo, milieu, hygiëne, BRS en IFS.

Wat





bieden wij ?
25 vakantiedagen en 12 ATV dagen;
Marktconform salaris;
Een hecht team en een fijne werksfeer;
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Niet alleen onze producten, maar ook onze mensen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Er is ruimte voor
dynamiek, persoonlijke aandacht, opleiding, ontwikkeling en een prettige werkomgeving. De bedrijfscultuur is
informeel, en stelt zelfstandigheid en initiatief op prijs. Een marktconform beloningspakket maakt dit aanbod
compleet.
Interesse ?
Stuur je motivatiebrief en CV per email naar personeelenorganisatie@maitrepaul.com . Kijk voor meer informatie
op onze website of bel naar 013 595 1000

