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.

Afdelingshoofd Controls
Functie informatie:
De afdeling Controls bestaat uit een betrokken team van ongeveer 14 personen (vast en inhuur). Deze zijn
voornamelijk inhoudelijk met techniek bezig op het gebied van hardware & software engineering, montage en
daarnaast zijn er nog 2 ondersteunende posities.
Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van de afdeling. De speerpunten hierbij zijn
Planning, Werkvoorbereiding en Personeel.
In deze functie:
- ben je verantwoordelijk voor de organisatie en prestaties (technisch/financieel) van de afdeling:
 zorg je voor de (project)planning, werkvoorbereiding, en uitbestedingen;
 je bent voor andere afdelingen aanspreekpunt m.b.t. 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 een actief personeelsbeleid op afdelingsniveau.
- signaleer je knelpunten en pakt verbeteringen op.
- rapporteer je aan de directie.
Basis voor succes:
Een integer en loyaal persoon met leidinggevende kwaliteiten, people manager, die wil bijdragen aan een verdere
uitbouw van de afdeling. Je beschikt over:
- afgeronde hbo-opleiding (bij voorkeur elektrotechniek / mechatronica);
- 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).
Aanbod:
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid. Je maakt deel uit van een informeel team van 14 collega’s,
waar altijd ruimte is voor een grapje. Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao
Metaalbewerkingsbedrijf zijn een mooie aanvulling!

Goeie mensen, ze bestaan echt.

Interesse?
Dan nodigen wij u graag uit om direct via onze website www.avance.jobs op deze vacature te reageren. U vindt de
functie terug onder vacaturenummer 17771. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met
Lanny Roest (Kantoormanager), bereikbaar via telefoonnummer 077-3522222 of 06-51000420.

Goeie mensen, ze bestaan echt.

