Teamleider Storingsdienst
Crown Van Gelder
Velsen-Noord

Wist jij dat papier het meest natuurlijke stukje hightec is? Crown Van Gelder maakt
speciaal papier met meerwaarde voor grafische en industriële toepassingen. Al meer
dan 120 jaar – maar telkens vernieuwend. Voor klanten wereldwijd – voor wie we
bovenal partner zijn. Wij investeren doorlopend in onze installaties, klantrelaties én
onze collega’s. Bij ons kun je werken en leren tegelijkertijd en krijg je meteen veel
verantwoordelijkheid en flexibiliteit. Wij zijn een persoonlijk bedrijf dat constant in
beweging is en alle ruimte geeft aan jouw ontwikkeling en groei.
Voor de afdeling Onderhoud & Voorzieningen, zijn we op zoek naar een
TEAMLEIDER STORINGSDIENST
in 5-ploegen- en consignatiedienst

Wat ga je doen?
De afdeling Onderhoud & Voorzieningen is verantwoordelijk voor het onderhoud aan onze
papiermachines, warmtekrachtcentrale, afvalwaterzuiveringsinstallatie, gebouwen en
terreinen. De storingsdienst is 24/7 het 1e aanspreekpunt bij storingen, stops en
calamiteiten.













Je geeft leiding aan een team van 6 storingsmonteurs.
Je bent verantwoordelijk voor een juiste bezetting en optimale samenwerking tussen
je medewerkers en met de verschillende afdelingen.
Je participeert bij de planning en organisatie van het onderhoud.
Je bewaakt de uitvoering en kwaliteit van onderhanden werk.
Je ziet toe op de naleving van arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften en
bedrijfsregels.
Je legt werkzaamheden aan installaties administratief vast in SAP en stelt
rapportages op.
Je vervangt medewerkers bij afwezigheid.
Je brengt de huidige organisatie binnen de ploegendiensten naar een hoger en
efficiënter niveau.
Je voert regelmatig (werk)overleg en houdt toolboxmeetings met je team.
Je voert functioneringsgesprekken en draagt zorg voor de verzuimbegeleiding.
Je bewaakt binnen je team de ontwikkeling en het behoud van kennis en kunde.
Je werkt primair in volcontinudienst en indien nodig in dagdienst met
consignatiediensten.

Wat heb je in huis?
Onze klanten vragen om steeds specifiekere oplossingen. Daarom moeten we als bedrijf
wendbaar zijn. Snel kunnen inspelen. Op de werkvloer en op strategisch niveau. Jij speelt
daarbij een cruciale rol.



Je bent een echte ondernemer, expert in je vakgebied en partner voor je interne
klant.
Je hebt een diploma op mbo-niveau 4, E&I of E.









Je weet medewerkers te betrekken, te stimuleren, te motiveren en waar nodig te
coachen.
Je bent communicatief sterk en kunt zaken bespreekbaar maken op verschillende
niveaus.
Je hebt samenwerking hoog in het vaandel staan.
Je kunt goed plannen en organiseren, en weet prioriteiten te stellen – ook in
stresssituaties.
Je bent besluitvaardig en gaat problemen niet uit de weg.
Je bent flexibel inzetbaar bij stops, calamiteiten en/of onderbezetting.
Je hebt een goede Engelse spreek- en leesvaardigheid.

Wat bieden wij jou?









Een fulltime salaris bij een gemiddelde werkweek van 33,6 uur.
Marktconform salaris volgens de cao van Crown Van Gelder (36 uur).
Extra geld: bovenop je salaris 28% ploegendiensttoeslag.
Consignatievergoeding.
Vakopleidingen terwijl je werkt.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (w.o. 25 vakantiedagen, 13e maand,
reiskostenvergoeding, fietsplan, winstdelingsregeling, mogelijkheden om je duurzame
inzetbaarheid op peil te houden en een bedrijfspensioenregeling).
Vrijheid, veel verantwoordelijkheid, en ontwikkelmogelijkheden.

Net als voor onze klanten, zijn wij een partner voor jou. Groot genoeg voor een professionele
organisatie, klein genoeg om iedereen te kennen. Wij werken met én voor elkaar.

Solliciteer nu!
Mail je cv en motivatie naar Mieke Kooijman, afdeling P&O: m.kooijman@cvg.nl. Voor meer
informatie over de functie kun je Mieke bellen op 0251 – 26 2327.

