
 

Crown Intern Transport BV                                                                 Datum vacature: 01-04-2022 

Ter versterking van onze Werkplaats zijn wij per direct op zoek naar een fulltime  

 
WORKSHOP MANAGER 

 

 

Als Werkplaatsmanager ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in onze Werkplaats 

in Almere. Je stuurt dagelijks een hecht team van Werkplaatsmonteurs aan en weet dit te motiveren en 

te coachen. Je plant werkzaamheden voor de monteurs in en bent mede verantwoordelijk voor een 

goed verloop als het gaat om het controleren, onderhouden en repareren van heftrucks en aanverwante 

producten. Je rapporteert rechtstreeks aan de Service Manager.  

 

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn het 

▪ inwerken, aansturen, coachen en opstellen van de planning van de Werkplaatsmonteurs; 

▪ toezien op en controleren van een juiste en correcte uitvoering van de werkzaamheden;  

▪ monitoren, coördineren en behalen van vastgestelde afdelingsdoelstellingen; 

▪ maken van werkopdrachten aan de hand van opdrachtbonnen; 

▪ bestellen van benodigde onderdelen bij het Magazijn; 

▪ bewaken en tijdig sluiten van openstaande orders; 

▪ waarborgen van correcte en actuele data in de betreffende systemen;  

▪ opstellen van betrouwbare rapportages voor de Service Manager.  

 

Wat neem je mee? 

Voor deze uitdagende en verantwoordelijke functie zijn we op zoek naar iemand die de gang van zaken 

in onze Werkplaats goed weet te organiseren en proactief meedenkt. Je communiceert makkelijk en 

zorgt voor een goede teamspirit in de Werkplaats. Je weet van aanpakken en weet tegelijkertijd de 

administratie goed op orde te houden. Je werkt zelfstandig, georganiseerd en nauwkeurig en hebt door-

zettingsvermogen. Verder beschik je over een  

 

▪ Mbo+/Hbo werk- en denkniveau;  

▪ Afgeronde technische/Service/After-Sales opleiding; 

▪ 3 - 5 jaar relevante (leidinggevende) werkervaring; 

▪ Certificaat VCA-VOL 

▪ kennis van/ervaring met MS Office; 

▪ goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.  

 

Wat bieden wij jou? 

Je gaat werken binnen een hecht team van collega’s in een snelgroeiend, internationaal bedrijf, waarin 

je de mogelijkheid hebt jezelf te bewijzen en verder te ontwikkelen. Wij bieden je een fulltime baan met 

uitzicht op een vast dienstverband, een vast salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO 

Metalektro) waaronder een goed pensioen en een reiskostenvergoeding.  

 

Hebben wij je interesse gewekt? 

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en wil je aan de slag in een dynamische en zelfstandige functie? Stuur 

dan je sollicitatiebrief en CV naar vacatures.nl@crown.com. Heb je inhoudelijke vragen, neem dan con-

tact op met de heer Barry Essed (Service Manager) via tel. 06-53360301. 

 

Een PPA-test maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst 
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