
   

 
 
(Aankomend) Hoofd Technische Dienst  –  standplaats Vlaardingen 
Ben je technisch onderlegd, heb je momenteel een uitvoerende baan en heb je ambitie om door te 
groeien in een coördinerende / leidinggevende rol binnen jouw vakgebied? Past in deze ambitie 
leidinggeven maar tevens ook uitvoerende werkzaamheden verrichten (50/50)? Ben je iemand van de 
theorie en van de praktijk en hou je ervan om zowel preventief onderhoud te plegen als storingen op 
te lossen? Vind je het leuk om op termijn ook bouwprojecten te begeleiden en zie je uitdagingen in de 
groei van een organisatie? Dan is dit je kans om aan te haken.  
 
Wie is Royal Steensma? Wat doen we als Royal Steensma en waar streven we naar? 
Royal Steensma  is een professioneel en innovatief familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van 
hoogwaardige ingrediënten en smaakvolle halffabricaten voor de retail, brood- , banket- , chocolade-  
en ijsindustrie. Wij produceren onder eigen merk en onder private label en zijn nationaal en 
internationaal actief. In Nederland behoren wij tot de marktleiders op het gebied van de productie van 
bakkerijgrondstoffen. 
 
Als je bij één van onze vier Nederlandse plants binnenkomt, ervaar je niet alleen dat wij heerlijke  
bakkerijingrediënten produceren, maar ervaar je vooral de bevlogenheid van onze medewerkers. 
Medewerkers die kennis hebben van uiteenlopende processen, producten en specialiteiten. Met circa 
225 collega’s zorgen wij er dagelijks voor dat zowel de ambachtelijke bakker op de hoek, als ook de 
industrie en de retail voorzien worden van onze producten. De saamhorigheid ervaar je wanneer je 
één van onze locaties binnenloopt. Humor in combinatie met hard / slim werken, met de handen in 
het deeg en ook een lach en een traan zijn ons niet vreemd. Korte lijnen, efficiency, inventiviteit, 
maatwerkoplossingen: daar houden wij van; en onze klanten ook! 
 
Royal Steensma heeft vestigingen in Leeuwarden, Franeker, Elst en Vlaardingen. Daarnaast beschikt 
de organisatie over een eigen productiefaciliteit in Thailand voor de aanlevering van grondstoffen.  
 
Functie: 
Je voornaamste werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn: 

 Je geeft leiding aan het team van Medewerkers Technische Dienst, daar waar nodig werk je 

mee met het lokaliseren, beoordelen en verhelpen van gemelde storingen aan technische 

installaties en gebouwen. 

 Je waarborgt de voortgang en de veiligheid van de productieprocessen. 

 Je verricht (preventieve) onderhoudswerkzaamheden aan machines en apparatuur en in 

beperkte mate verricht je werkzaamheden van modificatie- en nieuwbouwwerkzaamheden, 

conform technische specificaties, tekeningen en instructies. 

 Je inventariseert, plant, coördineert en organiseert alle technische 

(onderhoud)werkzaamheden voor de locatie.  

 Je onderhoudt de contacten met derden. 

 Je stelt samen met je leidinggevende een meerjarenplan op en je stelt eveneens het budget 

op ten aanzien van onderhoudsplanning. Daarbij zorg je voor de uitvoering van dit plan 

samen met je team. 

 Je bent betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van investeringen en bij aanvragen van 

vergunningen. 

 Je autoriseert procedures en werkinstructies van je eigen afdeling. 

 Je houdt werkzaamheden bij en / of registreert aanpassingen in het onderhoudssysteem FiiX 

 Je brengt en houdt de technische installaties in optimale staat. 

 Je voorkomt storingen en lost deze op. Indien nodig draai je mee in Je draait mee in de 

storingsdienst. 

 Je legt storingen vast en rapporteert deze in het digitale onderhoudssysteem. Je analyseert 

(frequente) storingen aan de hand van dit systeem en je maakt optimaal gebruik van dit 

systeem naar de toekomst toe. Hierbij denk je in oplossingen en kansen. 



   

 Je draagt zorg voor de uitvoering van inspecties en je controleert alle daarvoor in aanmerking 

komende installaties en apparatuur. 

 Je behartigt personele aangelegenheden, zoals verlof, ziekteverzuim, roostering, inwerken 

nieuwe medewerkers, je motiveert en stimuleert medewerkers en je voert diverse 

gesprekken, waaronder jaargesprekken. 

 Je bent de kartrekker van (technische) projecten. 

 Je bent betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van technische investeringen.  

 Je ziet toe op handhaving en naleving van de bedrijfs-, milieu, -, hygiëne- en 

veiligheidsvoorschriften. 

Je bent onderdeel van het van het Plantteam. Je werkt daarbij nauw samen met de Plantmanager, de 

Procestechnoloog, de Productiemanager, de Assistent Productiemanager en je collega’s van QA-

ESH en R&D. Je rapporteert rechtstreeks aan de Plantmanager. 

 
Wat vragen we van je? 

 Je bent een techneut met visie!  

 Je beschikt over MBO / HBO werk- en denkniveau en je hebt bij voorkeur een afgeronde  

technische opleiding. 

 Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een technische functie het liefste binnen de food. 

 Kennis van geautomatiseerde onderhoudssystemen is daarbij een pré. 

 Je bent integer, doel-, resultaat-, klant- en oplossingsgericht. 

 Je bent proactief, vasthoudend, analytisch, initiatiefrijk, besluitvaardig en een teamspeler. 

 Je bent pragmatisch, beschikt over een hands-on instelling en een sterke persoonlijkheid. 

 Je bent bestand tegen werken onder druk.  

 Je beschikt over drive en je hebt zin om mee te bouwen aan het succes van de organisatie.  

 
Wat bieden we je? 
Wij bieden je een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige functie met ruimte voor eigen initiatief. Een  
goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, een gedegen pensioenregeling en een 
eindejaarsuitkering. Tevens bieden we je een gezellig team waarbij we informeel en actief met elkaar 
samenwerken. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn eveneens aanwezig. 
 
Nieuwsgierig of heb je de gouden tip? 
Heb je vragen of weet je iemand in jouw netwerk die op zoek is, neem dan contact op met Jelke van 
Dapperen, HR Manager. Jelke is bereikbaar op nummer 06-20253739. Ook kun je een mail sturen 
naar j.vandapperen@steensma.com 
 
 
 


