Medewerker Technische Dienst
Ben jij een Topliner?
Als Topliner ben je gedreven, betrokken en inspireer je mensen. Je komt je afspraken na, werkt
samen en je bent wie je bent. Onze missie is dan ook dat wij geloven dat onze passie en
arbeidsvreugde leidt tot een succesvolle onderneming. Daarnaast streven wij naar duurzaam
partnership door innovatieve ontwikkeling van producten, relaties en medewerkers.
De kracht van Topline is onze bedrijfscultuur, gevormd door sterke waarden:
-Waardering (respectvol, waardering geven en succes vieren)
-Passie (gedreven, werken met hart en ziel en elkaar inspireren)
-Verbondenheid (samen werken, betrokken en belangstellend zijn)
-Veilig & betrouwbaar (afspraken nakomen, eerlijk zijn en je mag zijn wie je bent)
Matchen jouw waarden met die van ons?
Voor onze technische dienst zijn wij per direct op zoek naar een fulltime medewerker.
Wat zoeken wij?
Als medewerker Technisch Dienst maak je onderdeel uit van een team van 3 medewerkers op onze
locaties in ’s-Heerenberg, De Heurne en Beuningen met standplaats ’s-Heerenberg.
Je hebt veel verantwoordelijkheden en je houdt je o.a. bezig met het analyseren en oplossen van alle
voorkomende mechanische en elektrische storingen van het complete machinepark en de
bijbehorende randapparatuur. Als Technisch Dienst ben je de spil in de optimalisatie van het
productieproces en het rendement daaruit. Je werkt hierbij nauw samen met de
productiemedewerkers bij diverse werkzaamheden zoals het in-, om- en bijstellen van de machines.
Daarnaast begeleid je het 1e lijns onderhoud en het preventieve onderhoud aan alle machines.
Indien er nieuwe machines worden geïnstalleerd begeleid je dit project en denk je mee bij
verbetervoorstellen en tijdens de implementatie van de voorstellen. De Medewerker Technische
Dienst werkt in dagdiensten op maandag t/m donderdag van 07.00-15.45 uur en op vrijdag van
07.00-12.15 uur. Aangezien er ook in late diensten en op zaterdagen wordt geproduceerd is het
gewenst om indien nodig ook storingsdiensten mee te draaien.
Functie eisen:
-Een afgeronde MBO opleiding richting Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde of Mechatronica;
-Bij voorkeur enige jaren werkervaring in vergelijkbare functie binnen een productieomgeving;
-Je bent een technische duizendpoot die zowel zelfstandig als in een team goed kan functioneren;
-Je beschikt over een VCA Basis of VOL certificaat en NEN3140 of je bent bereid deze te behalen;
-Je bent creatief, analytisch en probleemoplossend ingesteld;
-Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en je bent bereid om indien nodig storingsdiensten te draaien;
-Je kunt onderhoudsvoorstellen maken en een plan van aanpak;
-Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en durft beslissingen te nemen;
-Je hebt een goede beheersing van de Duitse taal in woord en bij voorkeur geschrift en eventueel
de Engelse taal;
-Je kunt zelfstandig projecten leiden;
-Je beschikt over goede computervaardigheden.

Wie zijn wij?
Topline Maatwerkbladen heeft 3 vestigingen in Beuningen, ‘s-Heerenberg en De Heurne. Er zijn ca.
150 teamleden werkzaam binnen onze organisatie. In ’s-Heerenberg en De Heurne worden
keukenbladen geproduceerd van composiet, keramiek en graniet.
In Beuningen worden keukenbladen geproduceerd van hout, spaanplaat, Sima Core en Multiplex.
Voor alle locaties geldt dat het ontwerp, de productie, de logistiek en het transport zelf wordt
verzorgd. Topline heeft kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan, net als betrokkenheid
met de klanten en leverbetrouwbaarheid. De producten van Topline Maatwerkbladen kunnen niet
direct door particulieren worden gekocht, maar worden via keukenstudio’s in Nederland, België en
Duitsland verkocht.
Wat bieden wij jou?
Het bruist van de vernieuwingsdrift binnen Topline. Zelf ondernemerschap vinden we erg belangrijk,
want dat is nodig als je wilt vernieuwen. Topline biedt uitstekende opleidingsmogelijkheden en
daarnaast kun je in de praktijk ook veel leren. Bij Topline krijg je een aantrekkelijk salaris op basis van
de CAO voor Vakwerkbedrijven in de Bedrijfstak Natuursteen. Je krijgt 25 vakantiedagen en 6 ADV
dagen.
Heb je nog vragen over deze vacature?
Dan kun je contact opnemen met de afdeling HRM en vragen naar Karin Splithof of Bernice Geurtzen.
Je kunt je CV en motivatiebrief voor 31 oktober a.s. mailen naar karin@toplinemwb.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

