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Job Description Hoofd Onderhoud – site Wieze 
 

 

Plaats in de organisatie 
 

• Directe leidinggevende: Plant Manager 

• Geeft leiding aan:  Onderhoudsmedewerkers (elektriciens, techniekers,  

 mecaniciens,…) 

 

 

Beschrijving 
 

• Het Hoofd Onderhoud heeft de eindverantwoordelijkheid over de ganse afdeling 

onderhoud 

• Het adequaat aansturen van de onderhoudsafdeling rekening houdend met 

vooropgestelde rendementen, kwaliteitsnormen, kostenefficiëntie en optimaal 

(preventief) onderhoud  

 

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 
 

• Het organiseren en beheren van de dagelijkse onderhoudsactiviteiten en toezien 

op de opvolging van een preventief onderhoudsplan 

• Technische sturingsproblemen en mechanische breuken weet je correct in te 

schatten om vervolgens de gepaste interventies te coördineren rekening houdend 

met beschikbare tijd, mensen en middelen 

• Leiding geven, motiveren, begeleiden en evalueren van de verschillende 

onderhoudsmedewerkers 

• Een veilige werkplek creëren voor de onderhoudsmedewerkers door het vertalen 

en het uitvoeren van het veiligheidsbeleid 

• Met het oog op verdere optimalisatie, bestudeer je verbeteringsvoorstellen en geef 

je advies over de beste uitvoeringsmethodes  

• Het opstellen, samen met de Plant Manager, van lange termijn 

investeringsplannen (3-5 jaar) en concrete investeringsvoorstellen op korte 

termijn die worden voorgelegd aan de Directie 

• De preventieadviseur bijstaan in het uitwerken van verschillende procedure rond 

veiligheid: werkinstructies, risicoanalyses, in dienststellingsverslagen, … 

• Contacten onderhouden met: 

- productie afdeling 

- preventieadviseur 

- dienst technische studies 

- externe leveranciers 

- … 
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Belangrijkste Competenties 
 

• Drives results: steeds resultaat behalen, zelfs onder moeilijke omstandigheden (28) 

• Action Oriented: enthousiast nieuwe kansen en uitdagingen op zich nemen 

rekening houdend met prioriteiten (2) 

• Decision Quality: juiste en tijdige beslissingen nemen die de het bedrijf ten goede 
komen (12) 

• Plans and Aligns: werk plannen en prioriteiten stellen teneinde verplichtingen na 

te komen die in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen (25) 

• Strategic Mindset: vooruitziend wat betreft toekomstige mogelijkheden en  deze 

vertalen naar baanbrekende strategieën (33) 

• Directs work: inspanningen van een individu of een groep richting geven,  

delegeren en obstakels verwijderen zodat het vooropgezet doel bereikt kan 

worden (15) 

• Drives Engagement: een klimaat creëren waarin mensen zich kunnen 

ontwikkelen en het beste van zichzelf kunnen geven teneinde de doelstellingen 

van de onderneming te behalen (16) 

 

 

Functievereisten 
 

• Diploma niveau Ingenieur of gelijkwaardig door ervaring 

• Nederlands- of Franstalig met goede kennis van Frans, Nederlands en Engels 

• Minimum 5 jaar ervaring als leidinggevende in een productieomgeving 

 


