Waarom deze vacature?
De afdeling (Technical) Operations is bezig met een ontwikkelslag om nog professioneler en
betrouwbaarder onderhoud uit te voeren met als doel de beschikbaarheid van de installaties te
verhogen. De afdeling is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de
productiemachines en –installaties, alsmede gebouwen en terreinen op civieltechnisch-,
elektrotechnisch- en instrumentatiegebied.
Wie zijn wij?
Eska is producent en leverancier van grafisch karton voor o.a. hard gebonden boeken. Op twee
productielocaties in Hoogezand en Sappemeer staan drie geavanceerde kartonmachines en
twee papiermachines. Hier maakt Eska meer dan 250.000 ton karton uit 100% oud papier, in
volcontinu dienst. Het karton wordt verkocht onder de merknaam Eska en staat wereldwijd
bekend om z’n uitstekende en constante kwaliteit. Om overal in de wereld een optimale service
te kunnen bieden, heeft Eska vestigingen in de belangrijkste markten in Europa, Azië en de
Verenigde Staten. Bij Eska werken meer dan 450 medewerkers, waarvan 350 in Hoogezand en
Sappemeer.
Wij zoeken voor beide locaties een Managers Techniek voor de afdeling (Technical)
Operations:

Manager Techniek
(één voor locatie Sappemeer en één voor locatie Hoogezand)
Functie-inhoud; kerntaken en verantwoordelijkheden
· Geeft leiding aan de Technische Dienst.
Voor locatie Hoogezand: direct leiding aan 7 medewerkers, totale TD-afdeling 27 fte. Voor
locatie Sappemeer: direct leiding aan 6 medewerkers, totale TD-afdeling 23 fte
· Verantwoordelijk voor naleving van de regels en afspraken op gebied van veiligheid, milieu,
gezondheid en kwaliteit binnen de afdeling.
· Het mede opstellen en bewaken van het onderhoudsbudget, personele begroting, het
initiëren van investeringsvoorstellen en het maken van contractafspraken met leveranciers
voor de inhuur van derden.
· Het realiseren van onderhoud- en nieuwbouw werkzaamheden binnen de afgesproken
budgetkaders en met optimale installatiebeschikbaarheid.
· Verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitvoering van de periodieke onderhoudstops
waarbij gemiddeld 65 extra inleenkrachten ingehuurd worden. Ook coördineer je de
modificatieprojecten.
· Het ontwikkelen, toepassen en actueel houden van procedures voor het totale
onderhoudsproces.

Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste manager die in staat is om zijn/haar medewerkers mee
te krijgen in verander- en verbeterprocessen. Je dient hierin ook zelf actief deel te nemen.
Kenmerkend voor jouw stijl van leidinggeven is dat je resultaatgericht, analytisch en verbindend
bent.
Je hebt een afgeronde technische opleiding op HBO niveau en ervaring binnen een technische
onderhoudsomgeving, bij voorkeur in de procesindustrie. Je hebt enkele jaren leidinggevende
ervaring en wilt je op dit vlak verder ontwikkelen. Je hebt kennis van en ervaring met
onderhoudsprocessen en systemen.
Wat bieden wij?
Een leuke en uitdagende baan in een dynamische omgeving met interessante
doorgroeimogelijkheden en volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Eska biedt een goed
primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket, heeft eigen arbeidsvoorwaarden voor Hoger
Personeel en een goede pensioenregeling
Vragen?
Graag bellen met mevrouw M. (Marja) de Jong, telefoon: 0598-318302;
m.dejong@eska.com
Voor meer informatie over Eska verwijzen wij je naar onze website: www.eska.com
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