GTL Europe Controls B.V. is op zoek naar een fulltime:
ASSISTENT AFDELINGSHOOFD CONTROLS

GTL Europe
GTL Europe omvat 5 BV’s die gezamenlijk kunnen zorgen voor het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van
installaties, machines en besturingssystemen voor bedrijven in de composteringsbranche en
champignonteelt. Het gaat hierbij voornamelijk om omvangrijke turnkey-projecten van complete fabrieken
alsmede losstaande machines en besturingen. GTL Europe heeft een wereldwijde klantenkring en is één van
de grootste spelers in deze internationale en groeiende markt. GTL Europe Controls levert en installeert de
besturingssystemen en klimaatbeheersing voor de projecten.
GTL staat voor een persoonlijke benadering en langdurige relaties met zowel klanten als personeel.
Betrokkenheid, vertrouwen en respect zijn hierbij belangrijke kernwaarden.
Functieomschrijving
Als assistent afdelingshoofd ben je medeverantwoordelijk voor het optimaliseren van de afdeling en vervang
je het afdelingshoofd bij diens afwezigheid. In deze functie:
- ben je medeverantwoordelijk voor het behalen van de afdelingsdoelstellingen en het verbeteren van
de afdelingsresultaten;
- zorg je voor de werkvoorbereiding, uitbestedingen en de planning;
- ontvang en beantwoord je interne vragen over de planning en afhandeling van projecten;
- draag je bij aan een optimale technologische ontwikkeling van het bedrijf op het gebied van
elektrotechniek en besturingen.
- zorg je voor input voor de functioneringsgesprekken en sluit je hier soms ook bij aan;
- signaleer je knelpunten en pakt verbeteringen op.
Wie zoeken wij?
Een integer en loyaal persoon met leidinggevende ambities, die wil bijdragen aan een verdere uitbouw van
de afdeling. Je beschikt over:
- afgeronde hbo-opleiding (elektrotechniek / mechatronica);
- minimaal 2 jaar werkervaring in een relevante zelfstandige functie bij vergelijkbaar bedrijf;
- groot verantwoordelijkheidsgevoel en resultaatgericht;
- talent voor plannen en organiseren;
- goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits is een pre).
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid. Je maakt deel uit van een informeel team van
10 collega’s, waar altijd ruimte is voor een grapje. Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
volgens de cao Metaalbewerkingsbedrijf zijn een mooie aanvulling!
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel?
Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren! Mail je cv met motivatie naar vacature@gtl-europe.nl t.a.v.
Peter Bouten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter via 077 396 7777 of mailen naar
bovenstaand e-mailadres.
*Werving n.a.v. onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.
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