
Maintenance 

Supervisor 

 

Wow, wat een geweldige kans! Als Maintenance Supervisor bij dit bedrijf in de omgeving                   

van Eemshaven kun je echt een verschil maken en een rol spelen in het duurzame          

energiesysteem met het transport van aardgas, waterstof en CO2. Maar wat deze              

vacature echt fantastisch maakt, is het feit dat het bedrijf de hoogste prioriteit                                    

geeft aan veiligheid, gezondheid en milieubehoud. Dat betekent dat je niet                                            

alleen kunt werken aan een duurzame toekomst, maar ook bijdraagt aan een       

veilige en gezonde werkomgeving.  

Kortom, deze functie is perfect voor iedereen die op zoek is naar een               

uitdaging in een baan met impact! Word onderdeel van een geweldig team             

dat zich inzet voor een betere wereld. 

Als Maintenance Supervisor ben je verantwoordelijk voor het adviseren en                                      

uitvoeren van het onderhoudsbeleid en stuur je een team aan met een          

werkvoorbereider E/I/A en een werkvoorbereider WTB, en meerdere                       

onderhoudsmonteurs en fitters. Je beheert de onderhoudsbudgetten en                                

optimaliseert de kosteneffectiviteit door mogelijkheden te identificeren om                                     

kosten te verlagen en effectiviteit te verhogen. Je coördineert de onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden en zorgt ervoor dat technici de juiste toewijzing en             

uitrusting krijgen. 

In deze rol is het waarborgen van veiligheid, gezondheid en milieubehoud Essentieel. Je            

bewaakt veiligheidsprocedures en -voorschriften tijdens onderhouds- en        

reparatiewerkzaamheden en zorgt voor de juiste opleiding en beschermingsmiddelen voor technici. 

Daarnaast houd je technische documentatie en onderhoudsgegevens bij en stel je rapporten op over 

onderhouds- en reparatieactiviteiten. 

Om voor deze functie in aanmerking te komen, vragen wij een afgeronde HBO-opleiding           

in een technische richting, minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en     

goede kennis van onderhoudsmanagement en -procedures. Je beheerst zowel de Nederlandse          

als Engelse taal en beschikt over sterke leiderschapsvaardigheden en teammanagementervaring. 

Als Maintenance Supervisor heb je de mogelijkheid om jouw expertise in te zetten om de prestaties 

van de installaties en uitrusting te verbeteren en kosten te verlagen. Wij bieden een uitdagende en 

verantwoordelijke functie binnen een professionele organisatie met goede arbeidsvoorwaarden en 

de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. 

 

 

Ben jij de ervaren Maintenance Supervisor die wij zoeken? Stuur dan je CV  en 

eventuele vragen naar m.padberg@klick-interim.nl. We nemen gelijk daarna contact 

op over het vervolg! 
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