FUNCTIEPROFIEL
Darling Ingredients
Maintenance manager
Continuïteit en cost of ownership

Standplaats: Son

1.

DARLING INGREDIENTS

De Nederlandse Ecoson, Rendac en Sonac bedrijven (ERS) te Son zijn onderdeel van Darling
Ingredients. ERS geeft een duurzame toepassing aan organische reststromen en dierlijke bijproducten.
Zo produceren zij o.b.v. groen gas en elektra, geraffineerde vetten voor biodiesel, basis-ingrediënten
voor pet-food en bodemverbeteraars. De omgeving is innovatief, dynamisch en hanteert hoge
veiligheidsstandaarden (BRZO). Op het 25 hectare grote terrein tref je state-of-the-art proces
installaties aan, veelal vanuit eigen ontwikkeling. Ecoson beschikt over 3 installaties (24/7), Sonac over
2 installaties (24/7) en Rendac over 1 installatie (24/5.5). Daarnaast zijn er zeer uitgebreide utility- en
milieu-installaties ter voorkoming van geurhinder en reiniging van het afvalwater. De zeer moderne en
uitgebreide afvalwaterzuivering is BBT+ (Best beschikbare techniek +) en heeft een capaciteit om de
vuillast van meer dan 200.000 huishoudens te reinigen.
Naar de website: www.darlingii.com
Plaats in de organisatie
De maintenance manager rapporteert rechtstreeks aan de Plant Director en is MT-lid. De maintenance
manager geeft leiding aan een organisatie van 30 medewerkers via 5 teamleiders. Het MT bestaat uit
1 productiemanager voor Rendac/Sonac en 1 productiemanager voor Ecoson, een manager QHSE, een
manager projectenbureau, een logistiek manager, een HR manager en een controller.

2.

PROFIEL






Hbo/wo afgeronde opleiding, bij voorkeur werktuigbouwkunde, Elektro of E&I
procestechnologie.
Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de procesindustrie of in een productie
omgeving.
Kennis van en affiniteit met technische aspecten over de volle breedte van een
verwerkingsfabriek en energiemanagement.
In verbinding met en gesprekspartner van de medewerkers van de afdelingen.
Gaat voor lange termijn en heeft duurzaamheid in het DNA.

3.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN








4.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN








5.

Verantwoordelijk voor onderhoud van productie-installaties, gebouwen en terreinen.
Verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van het jaarlijkse onderhoudsbudget voor de
locatie Son (circa € 12 miljoen per jaar).
Bewaken en verbeteren van de onderhoudsstroom (werkvoorbereiding, planning, uitvoering
en onderhoud).
Professionaliseren van Reliability Engineering (configuratiebeheer, het opstellen van
onderhoudsconcepten, spare parts en storingsanalyses).
Opstellen van rapportages en KPI’s met behulp van het onderhoudssysteem en het gericht KPI
sturen van de afdeling.
Het vertegenwoordigen van de afdeling Technische Dienst bij interne- en externe audits.
Adviseren van de Plant Director over het beleid ten aanzien van onderhoud en investeringen
in productiemiddelen, energievoorzieningen en gebouwen.

Leiding geven (stijlflexibiliteit, delegeren, coachende teambuilder).
Analytisch sterk.
Mensgericht, innovatief.
Betrouwbaar, flexibel en integer.
Besluitvaardig en resultaatgericht.
Oplossingsgericht (simpel en efficiënt) en samenwerkingsgericht.
Uitstekende communicatieve vaardigheden.

DARLING INGREDIENTS BIEDT U

Een leidinggevende en verantwoordelijke rol in een prachtig bedrijf met een open, trotse en informele
bedrijfscultuur met collega’s die van aanpakken weten en een bedrijf dat investeert in innovatie.

De arbeidsvoorwaarden, waaronder een vaste eindejaarsuitkering, zijn marktconform en in
overeenstemming met de zwaarte en de verantwoordelijkheden van de functie.

CONTACT
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
mr. Erik Batenburg – senior consultant
06-12479826
erik.batenburg@beljonwesterterp.nl

