FUJIFILM Electronic Materials maakt deel uit van de FUJIFILM groep, een sterk groeiende wereldwijde onderneming,
voornamelijk bekend van zijn film- en fotografische producten, maar met een brede portfolio van snel groeiende
hoogtechnologische bedrijfstakken.
Eén daarvan is de Electronic Materials divisie met een productie-, applicatie- en ontwikkelingscentrum in Zwijndrecht.
Fujifilm levert een breed gamma aan fijnchemicaliën en polymeren aan micro- en nano-electronica producenten
wereldwijd. De groeistrategie is hier gericht op het ondersteunen van klanten met ‘state of the art’ producten, diensten
en kwaliteit.

Vandaag heeft de vestiging in Zwijndrecht een uitdagende opportuniteit voor een:

Maintenance & Engineering Manager
(Zwijndrecht – full time – m/v)
Functiebeschrijving
Je organiseert het onderhoud(preventief en curatief) voor alle equipment, nutsvoorzieningen en voor de volledige site
infrastructuur
Je verzekert het optimaal verloop van deprojectgebonden activiteiten: ontwerp, introductie en validatie van alle
equipment, utilities en infrastructuur
Je stimuleert en bewaakt het gebruik van ‘good engineering practises’ voor het up-to-date houden van P&ID’s,
handboeken, equipment specificaties, …
Je coördineert alle trouble shooting activiteiten om er voor te zorgen dat processen optimaal kunnen verlopen
Je zorgt er voor dat de activiteiten van je afdeling steeds voldoen aan de hoogst geldende kwaliteits-, milieu-en
veiligheidsvereisten (ISO9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001)
Je bent een coach voor je medewerkers en je zorgt er voor dat de meest recente know how beschikbaar is binnen je
afdeling
Je geeft leiding aan een vijftiental personen

Profiel
Je bent Burgerlijk Ingenieur Werktuigbouwkunde-Elektromechanicaof Industrieel Ingenieur Elektromechanica
Je hebt een tiental jaar ervaring in een industriële omgeving, liefst in elektronica of clean-room omgevingen
Je hebt minimaal een vijftal jaar ervaring in het aansturen van onderhouds-en / of engineeringafdelingen
Je kan goed aarden in een complex-technologische en hoog-competente omgeving
Je bent een enthousiaste zelfstarter en eencommunicatieve coachmet hart voor je mensen
Je bent een sterke people manager en je weet mensen te overtuigen
Je bent Nederlandstalig en je kan jezelf perfect uitdrukken in het Engels
Aanbod
Fujifilm biedt je een uitdagende en dynamische internationale werkomgeving met reële kansen voor groei en
zelfontplooiing. Je komt terecht in een innovatief productiebedrijf met stimulerende werksfeer. Jouw enthousiasme en
inzet worden beloond met een competitief salaris en een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen.
Geïnteresseerd?
Je kan je voor min. 90% in dit profiel herkennen? Dan zien wij jouw cv met vermelding van dit dossiernr.: “1074” graag
ASAP tegemoet op e-mail: info@phd-jobs.net Tel.: +44 20 8144 2822 Dossierbeheerder: Vitaly Pryadka
Web: http://www.phd-jobs.net

