Vacature

MANAGER WALSERIJ
ELEKTROTECHNISCHE
DIENST
(FULLTIME)

Als Manager Walserij Elektrotechnische dienst rapporteer je aan Manager Operations Wire Rod Mill.
Jouw functie:
> Je geeft leiding aan de elektrotechnische dienst
en bent verantwoordelijk voor instandhouding,
modificatie en nieuwbouw van alle
elektrotechnische installaties en de
procesbesturing in de staaldraadwalserij
Jouw verantwoordelijkheden:
> Leidinggeven aan engineering, continuous
improvement, werkvoorbereiding en uitvoering
> Ontwikkelen van duidelijke visie ten aanzien
van techniek, systemen en organisatie
> Realiseren van de afdeling KPI’s
> Maken van (meerjaren)plannen, opstellen van
budgetten en ontwikkelen van de afdeling
> Borgen van alle technische documentatie
> Installatieverantwoording hoog- & laagspanning
> Juistheid en tijdigheid van rapportages en
administratieve werkzaamheden
> Werken volgens en naleven van de waarden en
normen, de bedrijfs- veiligheids-, arbo- en
milieuvoorschriften
> Leiden van projecten
> Vervangen van Manager WMB bij afwezigheid

Jouw profiel:
> Minimaal HBO werk- en denkniveau, richting
elektro-, energie- en/of aandrijftechniek
> Sterk in richting geven, plannen, organiseren,
monitoren, sturen en leidinggeven
> Goede communicatieve vaardigheden, zowel
mondeling als schriftelijk, in de Nederlandse en
in de Engelse taal
Jouw competenties:
> Gestructureerd en gedisciplineerd, analytisch en
probleemoplossend vermogen, daadkrachtig,
resultaat gedreven, professioneel en ambitieus,
organisatie- en omgevingsbewust, sterk
verantwoordelijkheidsgevoel
Ons aanbod:
> Een uniek proces met een mix van 60 jaar
techniek en technologie
> Een autonoom opererend team, met hoge mate
van betrokkenheid en multi-inzetbaarheid
> Een afwisselende baan, met diversiteit aan
werkzaamheden

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u zich wenden tot Martin Schuil, telefoon 078-6923305. Uw
schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan martin.schuil@fnsteel.eu.

FN Steel maakt hoogwaardige walsdraad voor de sectoren automotive, engineering en
machinebouw. Speciale staaldraad voor de productie van lagers, kruiskoppelingen, bouten,
moeren, veren. Wij zijn de enige in deze wereld met 80 jaar ervaring in alle hoogwaardige
draadvariëteiten. Uitstekende producten die we maken voor de top van de markt.
FN Steel heeft – als geen ander in Europa – een walsstraat en een volledige nabewerking op
één terrein, in Alblasserdam. Wij zijn de enige met een walserij, gloeierij, beitserij en trekkerij
op een armlengte verwijderd van elkaar. Wij stoppen toewijding in al deze processen. Gaan
een stap harder. Met collega’s die draad het allermooiste vinden dat er bestaat. Vakmanschap
is essentieel. We feel steel.
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