
 

 

 

 

 

 

Datum 

24 November 2020 

 

Locatie 

Schoonebeek 

 

Functie 

Maintenance Manager 

 

De rol in hoofdlijnen 

 Opstellen van onderhoudsvisie en implementatie van bijhorend onderhoudsbeleid en 

tools. 

 Beheer en optimalisatie van onderhoudskosten binnen de eisen van de installaties op een 

manier die consistent is met de HS&E eisen.  

 Beheer en optimalisatie van toestand afhankelijk-, preventief en correctief onderhoud.  

 Als competentiemanager zorgdragen voor op niveau blijven van kennis en kunde binnen 

de Maintenance groep en ontwikkeling van kennis en kunde binnen deze groep mede 

door gerichte coaching. 

 Je bent onderdeel van het Site Leadership Team van de locatie Schoonebeek. 

 

Verwachtingen 

 Dagelijks ben je onderdeel van het operationeel management; samen met de 

productiemanager en de plant support manager draag je zorg voor het consistent 

behalen van de dagelijkse doelstellingen – met name door te challengen, ondersteunen 

en faciliteren. Dit doe je op een coachende manier.  

 Hierbij ben je vooral bezig met het borgen van onderliggende processen die belangrijk 

zijn voor het duurzame succes van de site. Ook in prioriteitstelling ben je een belangrijke 

inputgever en sparringpartner. 

 Je hebt een duidelijk beeld over hoe onderhoud van installaties in een industriële setting 

werkt en bent in staat om een duidelijke visie naar de toekomst neer te zetten. Hierbij 

ben je niet bang om “out of the box” te denken. Je bent in staat om helder en 

overtuigend deze visie uit te dragen zodat de stip op de horizon duidelijk is voor ieder. Je 

neemt mensen mee in je beelden en draagt ervoor zorg dat ontwikkelingen in lijn liggen 

met de visie. Je bent eigenaar van diverse reliability projecten. 

 Als competentiemanager ben je actief betrokken bij het op niveau houden en 

ontwikkelen van kennis en kunde in je groep – en je draagt ervoor zorg dat deze 

competenties op de best mogelijke manier worden ingezet in de 

waardestroomorganisatie.  

 Je bent een People manager die op een coachende manier de maintenance competentie 

binnen de cellen naar een hoger plan brengt. 
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Wij zoeken 

 HBO of Master in Engineering 

 Enige jaren werkervaring in een maintenance rol in een industriële productieomgeving 

 Bij voorkeur ervaring met LEAN en continue verbeter activiteiten – procesgericht 

 Teamspeler die de vraag van de externe en interne klant in het oog houdt 

 People manager die de maintenance competentie naar een hoger plan kan brengen 

 Iemand die snel kan schakelen tussen dagelijkse zaken en middellange termijn 

 Je kunt conceptueel te denken, maar ook om concepten naar de praktijk te vertalen 

 De wil om jezelf en de organisatie iedere keer een stap vooruit te helpen 

 

Het Bedrijf 

AOC is een toonaangevende wereldwijde leverancier van harsen en specialty materials 

waarmee klanten robuuste, duurzame en veelzijdige producten en componenten kunnen 

produceren. Met expertise over de hele wereld in productie en wetenschap werkt AOC nauw 

samen met klanten om dagelijks ongeëvenaarde kwaliteit, service en betrouwbaarheid te 

leveren en innovatieve oplossingen te creëren voor de wereld van morgen. 

 

De Locatie 

Op de site Schoonebeek werken ca. 85 ervaren en betrokken medewerkers in de productie 

van kunstharsen voor composieten en poedercoatings. De site is leidend op het gebied van 

HS&E-performance en zeker ook bij het uitrollen van de LEAN-filosofie.  

 

We werken in een waardestroom-organisatie waarin de (ongestoorde) flow van product 

centraal staat - van grondstof tot eindproduct. Deze waardestroom-organisatie kenmerkt zich 

doordat er gewerkt wordt in multidisciplinaire flowcellen die elk een hoofdverantwoordelijk-

heid hebben voor een deel van de flow. Denk hierbij aan grondstoffen, productie, verzending 

etc. De locatie kent een dynamische periode met diverse uitdagende ontwikkelingen met 

betrekking tot productievolumes, portfolio en technologie. 

 

Bedrijfswaarden 

 Deliver on Performance 

 Demonstrate Passion for Customers 

 Find New Opportunities 

 Speed to Value 

 Act as One Team 

 

Wij bieden 

 Een uitdagende positie binnen een internationale organisatie 

 Een uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden 

 

Contact 

 Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Annette Duindam (annette.duindam@aocresins.com).  

 Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Maarten Hoeve, 

Sitemanager via +31651981174. 


