Vacature: Teamleider TD TenCate Thiolon (afdeling Backing)
Locatie: Nederland - Nijverdal
Bedrijfsonderdeel: TenCate Thiolon (Backing) – TD
Opleidingsniveau: werk- en denkniveau: MBO Niveau 4

TenCate Grass produceert kunstgrascomponenten en –systemen voor toepassingen als voetbal-, hockeyen andere sportvelden, evenals voor landscaping. De Grass-groep bestaat, naast de productiebedrijven
van vezels, geweven kunstgras en carpet backing, uit een in omvang groeiend aantal bedrijven voor
systeemontwikkeling, marketing en realisatie. TenCate Grass is wereldwijd marktleider in haar
vakgebied.
In Nijverdal heeft TenCate Grass drie fabrieken waar verschillende producten gefabriceerd worden
(yarns, backing, 3D weaving). Voor de locatie backing zijn we op zoek naar een Teamleider voor onze
Technische Dienst. Dit is een vervangingsvacature als gevolg van interne doorstroom van een collega.
In deze functie rapporteer je aan het Hoofd Technische Dienst van de locatie Backing

Wat wordt er van je verwacht in deze functie?
Wij zoeken een gemotiveerde collega, die werkzaamheden voorbereidt en uitvoert m.bt.t. revisies,
onderhoud (preventief- en modificatie onderhoud)en reparaties.
Je draagt zorg voor het verhelpen van installatie technische storingen. Je levert een actieve bijdrage in de
verbetering van ons productieproces en past machine technische ontwikkelingen toe.
Dit alles met als doel om een maximale bijdrage te leveren aan de productie efficiency.
Je draait mee in het storingsdienstrooster binnen de afdeling en draait mee in de dagelijkse
werkzaamheden binnen de Technische Dienst, daar waar nodig.
Hiernaast ben je verantwoordelijk voor de operationele aansturing van je collega’s binnen de afdeling
Technische Dienst van de locatie Backing. Dit houdt in dat je werkzaamheden verdeelt, opdrachten

verstrekt, toezicht houdt op een kwalitatief goede en tijdige uitvoering van de werkzaamheden en
problemen oplost.
Je speelt in op ziektesituaties binnen de afdeling, begeleidt en motiveert (nieuwe) medewerkers en stuurt
bij daar waar nodig. Jaarlijks houd je een functioneringsgesprek met alle medewerkers binnen jouw
verantwoordelijkheidsgebied.
Algemene administratieve taken en rapportage werkzaamheden zijn onderdeel van de functie.
Een uitgebreide functieomschrijving is op verzoek beschikbaar.

Wie zoeken we?
-

Je beschikt over de volgende TenCate Grass kerncompetenties: Resultaatgerichtheid,
ondernemerschap & initiatief en innovatief vermogen
MBO werk- en denk niveau, MBO niveau 4 (afgeronde Technische opleiding)
Beschikt over een uitstekende technische kennis en inzicht
Enkele jaren ervaring in een soortgelijke (leidinggevende) functie is een pré
Bereid tot het volgen van opleidingen en trainingen
Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken
Initiatiefrijk, flexibel, niet bang om je mening uit te spreken of mensen aan te spreken en
stressbestendig
Affiniteit met automatiseringstools
Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, Engels en Duitse taal in
geschrift
Teamplayer
Hands-on mentaliteit

Wat bieden we je?
Een uitdagende baan binnen een moderne productieomgeving, waar je ruimte krijgt jezelf verder te
ontwikkelen.

Informatie en solliciteren? Om in aanmerking te komen voor deze vacature, vragen wij je om voor
8 maart a.s. te solliciteren door een email met een motivatiebrief en cv te sturen aan Hennie ten Tije
(h.tentije@tencategrass.com)

