Jansen Poultry Equipment is een internationaal, toonaangevend en
succesvol bedrijf, gespecialiseerd in het produceren van hoogwaardige
kwaliteitssystemen voor de pluimveesector.
Alle systemen worden in eigen huis ontwikkeld, geproduceerd en geleverd.
Voor onze afdeling Projectbureau/Montage zijn wij op zoek naar een:

INTERNATIONAAL SUPERVISOR M/V
(fulltime)
Als Internationaal Supervisor bestaat jouw rol uit organiseren en bouwen. Dit doe je op een grote diversiteit aan
locaties waar de projecten gerealiseerd worden. Jij bent daar leidend in voortgang en bouw van de systemen. Op elke
locatie waar gebouwd wordt ben je het aanspreekunt voor je collega’s, de klant en derden. Je wilt het bouwproces
zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Je voorziet iedereen op locatie van de juiste informatie, je instrueert waar nodig
en houdt contact met de klant over de voortgang. Ook zorg je ervoor dat de materialen kloppen. Oftewel, je bent de
projectleider op locatie! Als supervisor bouw je zelf ook mee aan het project. Het geeft voldoening om ook daar je
bijdrage in te leveren. Je springt vooral bij in de complexere delen of als je een knelpunt signaleert. Wanneer nodig
zoek je naar de juiste oplossing.

TECHNIEK | COMMUNICATIE | INITIATIEF | REIZEN
Profiel
•

MBO richting Techniek of vergelijkbaar niveau door werkervaring.

•

Je werkt graag op locatie over de hele wereld.

•

Je bent flexibel in je werk en je weet te improviseren als dat nodig is.

•

Als persoon ben je zelfstandig, je communiceert praktisch en je weet snel te
schakelen met andere partijen of collega’s.

•

Je hebt doorzettingsvermogen om het gewenste resultaat te behalen. Dit doe
je graag samen met je team.

•

Je beheerst de Engelse taal en eventueel Duits.

•

Op technisch vlak heb je brede interesse, inzicht en vaardigheden.

•

Naast oog voor details weet je vooral ook de grote lijnen van het project op
locatie te bewaken.
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Wij bieden
•

Een leidende rol.

•

Mooie uitdagende internationale projecten met direct zichtbaar resultaat.

•

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaalbewerkingsbedrijf.

•

Mogelijkheid tot het volgen van een relevante opleiding of cursus.

•

Goede werksfeer binnen een gemotiveerd team.

•

Vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid.

Over Jansen Poultry Equipment
Kwaliteitsproducten
De systemen van Jansen Poultry Equipment staan bekend om hun kwaliteit en degelijkheid. Het hele proces
van ontwikkeling tot eindproduct heeft Jansen Poultry Equipment in eigen beheer. Op deze manier kunnen zij
optimaal inspelen op de wensen van de klant en hebben zij oog voor het kwaliteitsbeheer van hun producten.
Een ander belangrijk aspect in het kwaliteitsbeheer is het gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen
en het toepassen van duurzame en solide constructies. Tot het productenpakket behoren systemen voor de
vermeerderingssector, legsector en vleeskuikensector. Denk hierbij aan legnesten, volièresystemen en systemen
voor eiertransport en emissiereductie.
Kwaliteitswaarborg
Optimale productieresultaten staan niet los van gedrag, leefgewoonten en gezondheid van dieren. Kennis van
techniek en pluimvee worden bij de ontwikkeling van nieuwe systemen optimaal benut. Productontwikkeling gaat
gepaard met onderzoek en intensieve samenwerking tussen pluimveespecialisten en technische ontwikkelaars.
Het team bestaat uit zo’n 140 collega’s, onderverdeeld in verschillende afdelingen, ieder met zijn of haar eigen
verantwoordelijkheid en bijdrage in het succes. De Internationaal Supervisor maakt deel uit van de afdeling
Projectbureau/Montage.
Interesse?
Past deze baan bij jouw ambitie en kwaliteiten? Dan ontvangen we graag je persoonlijke gegevens en cv per
e-mail ter attentie van Sandra Tolboom: s.tolboom@jpe.org. Bel voor meer informatie met Rico van de Steeg op
088 1427 100.
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