
  

Met jouw technische kennis en gedrevenheid, zorg jij voor een soepel productieproces, een goed onderhouden 
machinepark én een vernieuwingsslag. Ja, het is een uitdaging – Maar daar ben jij juist naar op zoek! Bij Polem in 
Lemmer hebben wij een vacature voor de functie van:  

 
Hoofd Technische Dienst  

 
Organisatie 
Polem is al vele jaren een gerenommeerd producent van composiet tanks en silo’s voor oplossingen in o.a. voeding, 
landbouw en chemie. Polem produceert tanks tot een diameter van maar liefst 10 meter en heeft eigen 
productiefaciliteiten voor staal en roestvrij staal. Bij de organisatie zijn in totaal zo’n 110 mensen werkzaam, waarvan 
75 in de productie en 35 op kantoor. De Technische Dienst (TD) bestaat uit in totaal drie monteurs. Als Hoofd TD 
maak je deel uit van de productie en rapporteer je aan de productiemanager.  

De TD zorgt voor het onderhoud en het verhelpen van storingen aan het machinepark en installaties, zodat de 
productie zo soepel mogelijk verloopt. De focus van de TD ligt op verbeteringen in machines, om de uptime van de 
productiemiddelen te waarborgen.  

Functie 
Waarom is dit die mooie uitdaging waar jij naar op zoek bent? In deze functie krijg je alle vrijheid om jouw eigen ‘toko’ 
op te zetten. Het is jouw taak om het huidige machinepark binnen twee jaar compleet te vernieuwen en up-to-date 
te maken. Het is daarom van belang dat je mechanisch, elektrotechnisch en besturingstechnisch goed onderlegd bent: 
Je moet namelijk op al deze gebieden een stevige gesprekspartner zijn.      
 
Als Hoofd TD ga jij het preventief onderhoud oppakken en professionaliseren. Je bent 60 tot 80% van de tijd indirect 
bezig (contacten en contracten met leveranciers, analyseren van data, opstellen van onderhoudsplannen enz.). De 
resterende tijd ben je zelf aan het sleutelen en ondersteunen in de fabriekshallen. Ook initieer en voer je periodieke 
inspecties uit, of je laat deze uitvoeren. De resultaten hiervan neem je serieus en hierop onderneem je de benodigde 
acties. 
 
Je geeft leiding aan de monteurs in de TD en richt je samen met hen op het repareren, vervangen, onderhouden en 
omstellen van apparaten, machines en installaties, evenals het oplossen van storingen. De functie onderscheidt zich 
door de grote diversiteit in werkzaamheden aan verschillende machines en installaties. Het betreft een 
dagdienstfunctie: de werktijden zijn van 6:45 uur tot 15:30 uur.  
 
Functie-eisen 

- Een afgeronde technische opleiding op MBO niveau 4 of HBO niveau; 
- Je brengt de nodige werkervaring mee;  
- Certificaten: NEN3140, VCA VOL en evt. hijsen, heftruck & hoogwerker; 
- Kennis op elektrisch -, mechanisch - en besturingstechnisch gebied; 
- Je woont op max. 25 minuten afstand van Lemmer; 
- Ervaring met het vernieuwen van een machinepark is een pré; 
- Tevens is ervaring met vormgeven/opzetten van een TD mooi meegenomen. 

Hoe ben jij als persoon? 
Je hebt een proactieve houding, neemt initiatief en bent in staat je ‘eigen toko’ op te zetten. Je bent gedreven en wilt 
Polem samen met je collega’s naar een hoger niveau brengen. Daarnaast beschik je ook over de benodigde soft skills. 
Je bent communicatief sterk en beschikt over empathisch vermogen: Veranderingen in het productieproces kun jij op 
een tactische manier op je collega’s overbrengen. 



  

Aanbod  
- Een uitdagende, verantwoordelijke baan;= 
- Een marktconform salaris;  
- Een jaarcontract met de intentie tot een vast dienstverband;  
- CAO Kleinmetaal; 
- 38 vakantiedagen; 
- Pensioenregeling.     

Inlichtingen 
Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan gerust contact op met: 

Jan Ype Holtrop: 0657838073 | janype@intechniek.com of  
Elske Jager: 0638328799 | elske@intechniek.com  

Sollicitatie  
Wij ontvangen graag uiterlijk woensdag 27 januari jouw sollicitatie. In week 5 vinden de eerste selectiegesprekken 
plaats. Een kerntyperings- en competentietest zijn ook onderdeel van de procedure. Daarna vinden er nog twee 
gesprekken bij Polem plaats.  

 


