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Technisch Manager Onderhoud - Gouda
Inloggen

Introductie
Is infra jouw ‘playground’? Heb jij een analytische kijk op asset management en weet jij dit te
vertalen naar concrete oplossingen? Dan komen we graag met je in contact voor de functie van
Technisch Manager Onderhoud!

Organisatie
Veel kennis van beheer en onderhoud gebundeld in één bedrijf. Door te digitaliseren, te
innoveren én te investeren in de afdeling asset en onderhoud, kunnen zij zorgdragen voor de
assets die opdrachtgevers aan hen toevertrouwen. Met een integraal, multidisciplinair
onderhoudmanagement van de infrastructuur, leveren zij toegevoegde waarde voor hun
opdrachtgevers.

Functie
De Technisch Manager draagt zorg voor de technisch inhoudelijke onderhoudsstrategie binnen
multidisciplinaire onderhoudscontracten, met als doel een veilige, kwalitatief optimale en tijdige
uitvoering tegen de meest economische kosten. Hij coördineert de uitvoerende werkzaamheden
van de diverse disciplines op het werk, voor zowel de instandhouding als preferred supplier- of
lifecycleprojecten, om een betrouwbare technische staat van de assets te borgen. Hij bewaakt
de kwaliteit van het geleverde werk, bewaakt het integrale budget en zoekt naar optimalisaties
in de werkplannen, taakplannen, de planning en begroting; dit om het onderhoudsconcept
blijvend aan te scherpen. De Technisch Manager Informeert de klant over de actuele status van
de technische staat van de assets en geeft input voor verbetervoorstellen en innovaties die
leiden tot inzicht in mogelijke oplossingen, kansen, risico’s en alternatieven.

Functie-eisen
Je hebt een afgeronde HBO civiele techniek met werkervaring in de Nederlandse
infrastructuur in DBFM-, DCM- en PGO-contracten. Van keringen, bruggen, tunnels,
wegen en sluizen voor gemeenten en Rijkswaterstaat tot complete
infrastructuurcomplexen
Je beschikt over relevante werkervaring in een vergelijkbare rol op het gebied van
Beheer & Onderhoud van infra gerelateerde objecten
Vanuit jouw rol als maintenance engineer werk je zowel in teamverband als zelfstandig
Je kunt het belang van technisch onderhoud op een overtuigende manier overbrengen
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Je bent analytisch ingesteld om op een gestructureerde wijze controle te houden op de
juiste onderhoudsactiviteiten in alle fasen van het project
Je beheerst de Nederlandse taal

Aanbod
Een afwisselende baan voor 32-40 uur per week met een salaris tussen de 4500 – 6500
euro, afhankelijk van jouw ervaring
Een arbeidsvoorwaardenpakket waarmee je recht hebt op 25 vakantiedagen en 13 atvdagen per kalenderjaar
Een leaseauto, laptop en telefoon van de zaak

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Richard Bekooij via telefoonnummer 0182 –
555151. Vacaturenummer 9864.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Upload je CV en motivatie,
dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 28 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie & Gas, Industriële Dienstverlening en Civiele Techniek.
Onze expertise ligt met name binnen de vakgebieden werktuigbouwkunde, E&I, civiele
techniek, procestechniek, interieurbouw en HR.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die zij verdienen.
Qualified People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken
stimuleren. Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere
functie mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan
mogelijkheden en oplossingen.

Solliciteren
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