Trots op Raymakers | 250 jaar vakmanschap
Koninklijke Nederlandse Textielfabrieken J.A. Raymakers & Co B.V. is specialist in velours stoffen ten behoeve van woningen projectinrichting. De productie vanuit fabrieken in Helmond, Gemert en Burnley (UK) wordt wereldwijd gedistribueerd
via groothandels, textiel converters, project specialisten en de industrie. Voor onze klanten zijn wij voorkeurleverancier,
voor onze medewerkers bieden wij een uitdagende en aantrekkelijke werkomgeving. Binnen het bedrijf staan de waarden
innovatie, vakmanschap, erkenning, verbondenheid en loyaliteit centraal. Lean borgt de wens tot continue verbetering.
Efficiënt werken en een gezonde levensstijl krijgen bij ons veel aandacht naast de inhoudelijke aspecten van een functie. In
2023 vieren we ons 250-jarig bestaan!
Onze Technische dienst in Helmond zoekt een

TEAMLEIDER
Functiedoel
Onze mooie stoffen worden gemaakt op unieke machines die we veelal zelf ontwerpen. Machines die veel inzicht en kennis
vragen op het mechanische en elektrische vlak. Machines die je uitdagen en soepel draaien als jij met je technische kennis,
ervaring en creativiteit tot oplossingen komt. Oplossingen die je inzet bij storingen, preventief onderhoud, projecten of
verbeteringen. Om die redenen kiest Raymakers voor een eigen Technische Dienst. Het team heeft aansturing nodig en
zoekt een ervaren monteur die graag zijn kennis deelt, al enige jaren ervaring heeft in het structureren van een TD afdeling
en het inspireren van het team. We zoeken een voorman, een leider, die er plezier in heeft anderen te laten groeien en die
zelf graag mee sleutelt terwijl hij het overzicht behoud op alle werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden
-Coördineren van de werkzaamheden met betrekking tot onderhoud en wijzigingen aan machines
-Uitvoeren van mechanische en elektrotechnische reparaties en preventief onderhoud
-Het stellen van prioriteiten in afstemming met andere leidinggevenden
-Bewaken van de voortgang in kwalitatieve en kwantitatieve zin, bijsturen in geval van afwijkingen
-Onderzoeken van mogelijkheden tot verbetering van nieuwe en bestaande productiemiddelen en installaties, zodat deze
naar de stand van de technische ontwikkeling optimaal kunnen functioneren
-Na goedkeuring zorgdragen voor uitwerking in ontwerp en specificaties en mede bepalen van leverancierskeuzes
-Begeleiden van uitbesteed werk
-Zorgdragen voor de benodigde hulpmiddelen
-Vastleggen van managementinformatie
Profiel
-Technische opleiding (bij voorkeur Elektro) op niveau 4/5 (MTS niveau) met aanvullende cursussen
-Ruime leidinggevende werkervaring binnen een productie-omgeving
-Pro-actief, leergierig, zelfstandig, verbeteringsgericht en hands-on mentaliteit
-Zowel individueel als in teamverband kunnen werken
-Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal
-Bereid tot het volgen van training om kennis up-to-date te houden
-Positieve houding met betrekking tot gezonde levensstijl
-De functie is in dagdienst (met oproep mogelijkheid bij calamiteiten)
Raymakers biedt
Een uniek machinepark en productieproces. Ontwikkeling, training en aandacht voor duurzame inzetbaarheid vinden wij
vanzelfsprekend. Raymakers kent een 36-urige werkweek, een gunstige pensioenregeling en een ruime
vakantiedagenregeling. We faciliteren bedrijfsfitness met een royale vergoeding. Tevens kennen we een collectieve
zorgverzekering, een Fietsplan/PC Privé regeling en korting op verzekeringen. Onze Personeelsvereniging organiseert met
regelmaat leuke events.
Interesse of meer weten?
Voor functie-inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Wilhard van Rooy op 0492–536855. Direct solliciteren kan
QAcquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gestelduisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
door een motivatiebrief met Curriculum Vitae te sturen naar Masja Bijmans, HR Manager: HR@raymakers.com. Sollicitaties
worden verwerkt conform AVG-wetgeving. Raymakers voert standaard een referentiecheck uit en een online psychologische
test maakt deel uit van de procedure. Voor meer informatie over het bedrijf kun je kijken op: www.raymakers.com
Volg ons op Social Media:

royal dutch textile mills |

@royaldutchtextilemills |

@raymakersvelvet

