Vacature Maintenance Consultant
In verband met de groei van ons klantenbestand zoeken wij een:

Maintenance Consultant
Functieomschrijving
De Maintenance Consultant begeleidt het hele traject van een project, vanaf de offerte, onderzoeksfase,
advisering, implementatie tot en met de rapportage. Door een optimale samenwerking opdrachtgevers zorgt
de Maintenance Consultant voor passende en praktische oplossingen die worden gedragen binnen de
organisatie. Veelvuldig contact met de opdrachtgever en het opbouwen van een goede relatie staan bij deze
functie dan ook centraal.

Bedrijfsprofiel
Promaint is een onafhankelijk onderhoudsadviesbureau, gespecialiseerd in (complexe)
onderhoudsgerelateerde vraagstukken. Promaint is sterk in het vertalen van beleidsdoelstellingen naar
concrete praktische werkbare oplossingen. Promaint voert projecten uit in diverse markten zoals de food-,
chemie-, energie-, water- en zorgsector.
Projecten zijn onder andere gericht op:
 Inrichting, verandertrajecten en structurering van onderhoudsorganisaties;
 Vraagstukken gericht op uitbesteding van onderhoud;
 Onderhoudsbeleid opstellen en afstemmen op organisatiedoelstellingen;
 Inzichtelijk maken van de kritieke delen van een systeem (risico analyses);
 Opstellen van meerjaren onderhoudsbegrotingen;
 Beheersbaarheid en borging van de kwaliteit van het onderhoudsproces;
 Scan van de bestaande onderhoudsorganisatie (Huidige situatie tegenover gewenste situatie);
 Opstellen en implementeren van meerjaren onderhoudsplannen met behulp van FMECA, RCM, OEE,
TPM of Housekeeping.

Functie-eisen






WO/HBO+ opleiding, bij voorkeur met een Technisch Bedrijfskundige component;
Minimaal 3 jaar werkervaring;
Een service- en markgerichte instelling (de klant staat centraal);
Zelfstandig, initiatiefrijk en verantwoordelijkheidsgevoel;
Als jong en dynamisch bedrijf zoeken wij dito kandidaten.

Ons aanbod
Promaint biedt een initiatiefrijk persoon vrijwel vanaf de start de mogelijkheid zelfstandig projecten uit te
voeren in een gevarieerde werkomgeving. Dit resulteert in een sterke leercurve met veel kansen om jezelf te
ontwikkelen. De arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard goed en bevatten tevens een prikkelend beloningsmodel.
Mogelijkheden tot groei binnen de organisatie zijn vanzelfsprekend.

Interesse?
Neem contact op met Promaint; mail naar gerdi.vanlith@promaint.nl of bel 088 - 77 66 246.
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