
 

Hoofd Technische Dienst – 19 april 2021 

Vacature Hoofd Technische Dienst 

Wil jij werken als Hoofd Technische Dienst binnen een dynamisch bedrijf met internationale allure? Je 
onmisbaar voelen binnen de organisatie en samenwerken met loyale en gedreven medewerkers? Dan is dit 
de vacature voor jou! 
 

Hoofd Technische Dienst (fulltime) 
 
Functie 
Als Hoofd Technische Dienst in ons Extrusie-proces ben jij verantwoordelijk voor het leidinggeven aan 8 
medewerkers, waaronder: storingsmonteurs, monteurs E/I en allround monteurs en een 
onderhoudsengineer. Je zorgt met jouw werkzaamheden ervoor dat de monteurs hun werk optimaal kunnen 
uitvoeren. Zo ben je verantwoordelijk voor het bestellen en op orde houden van speciaal technische 
onderdelen en zorg je er voor dat iedereen weet wat de werkzaamheden en problemen zijn bij elke klus. 
 
Je waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de processen en draagt bij aan het optimaliseren van het 
magazijn en de werkplaats. Daarnaast heb je contact met klanten en leveranciers, stel je 
onderhoudsplannen en contracten op en zorgt dat de kostencalculaties up to date zijn. 
 
 
Wij vragen van jou dat je: 

• een afgeronde HBO Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Mechatronica opleiding of MBO-4 
Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Mechatronica opleiding met relevante werkervaring; 

• kennis van Hydrauliek, Pneumatiek, & Extrusie is een pré; 

• kennis van de Engelse taal.  

• een woonplaats in de regio van Buitenpost en omstreken; 

• bereid jezelf te blijven ontwikkelen d.m.v. het volgen van trainingen of cursussen. 
 
We leven alleen niet in een ideale wereld. Mocht je daarom wel raakvlakken hebben en zeer gemotiveerd 
zijn willen we ook graag met je in contact komen. Ontwikkelen en uitdagen is immers waar wij voor 
staan. 
 
Aanbod 
Wij bieden jou de mogelijkheid om aan de slag te gaan als Hoofd Technische Dienst binnen een 
internationaal georiënteerd bedrijf. Daarvoor ontvang jij onder andere: 
 

• een marktconform salaris; 

• 25 verlofdagen + 13 ADV dagen; 

• mogelijkheden jezelf te blijven ontwikkelen door trainingen en cursussen. 
 

Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer H. Schootstra, Managing 
Director. Telefoonnummer 0511 541700. 
 
Sollicitatie 
Je sollicitatie met cv kun je tot en met 14 mei 2021 sturen naar:  
Afdeling HRM, per e-mail  NLhrm@primo.com 

 

  

 

 

   

mailto:NLhrm@primo.com

