Department Leader TD
Fulltime

Onze organisatie
M&G Group is één van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is internationaal
marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en luchtdistributiesystemen. In de afgelopen tien jaar is M&G
Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit tien locaties verspreid over meerdere landen
in Europa met ruim 600 medewerkers. De producten worden vervaardigd in eigen moderne productiefaciliteiten.
Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een ondernemende Department Leader TD.

Omschrijving
Als Department Leader TD heb je een belangrijke rol in de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het in
goede staat houden van onze productiemiddelen, installaties en transportmiddelen. Daarnaast geef je advies
over de technische mogelijkheden met betrekking tot de maakbaarheid van nieuwe producten. Je geeft, met
ondersteuning van de TD Coördinatoren, op een inspirerende en motiverende manier leiding aan het team TD op
onze locaties in Groningen en Assen. In deze veelzijdige functie draag je zorg voor de ontwikkeling van jouw
medewerkers en ben je continue op zoek naar verbetermogelijkheden en kansen om de afdeling verder te
professionaliseren. Een van de speerpunten is om beide locaties op een uniforme manier te laten werken en
samen te voegen in de transitie naar één nieuwe locatie. Je houdt je actief bezig met het optimaliseren van het
(preventief) onderhoud. Je beheert lopende onderhoudscontracten en doet voorstellen m.b.t. nieuwe
contracten. Het betreft een echte spilfunctie waarbij je adviseert en participeert in diverse (interne en externe)
overlegvormen.

Wat vragen wij?









Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding.
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen een productieomgeving.
Je hebt bij voorkeur kennis van Lean en weet deze toe te passen.
Je bent in staat om een goed team te bouwen en te ontwikkelen.
Je werkt planmatig en gestructureerd en denkt in oplossingen/mogelijkheden.
Je bent resultaatgericht en stuurt op KPI’s.
Je bent initiatiefrijk en een echte aanpakker die over een flinke dosis daadkracht beschikt.
Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden
M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden wij uitstekende
ontwikkelingsmogelijkheden en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie.

Informatie en sollicitatie
Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolaï, HR Business Partner, r.nicolai@mg-group.com. De in- en externe
werving vindt gelijktijdig plaats.. Een assessment maakt onderdeel uit van deze selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

