
Vandaglas b.v. 
 

Voor onze vestiging in Emmen zoeken wij per direct een Hoofd Technische Dienst in 

dagdienst  

vandaglas BV is een transformatie en distributienetwerk van bouwglas. In Nederland is het  één van de 

grootste productie- en distributiebedrijven van isolatieglas, veiligheidsbeglazing, interieurbeglazing en 

glas specials. De vandaglas Groep heeft ook verkoopvestigingen en productielocaties in Duitsland 

(Radeburg en Berlijn), Oostenrijk (Steyr, Wenen, Hallein, Villach, Heidenreichstein) en Engeland 

(Huddersfield).  

Binnen vandaglas vinden wij het belangrijk om een open en betrokken cultuur te creëren. Wanneer je 
aan de slag zou gaan bij ons, zal je merken dat er een ontspannen sfeer heerst onder collega’s. We zijn 
een platte organisatie, waar het heel normaal is om zo bij iemand binnen te lopen om een vraag te 
stellen of een praatje te maken. Samenwerken is het sleutelwoord!  

 

De functie: 

Zorgdragen voor een optimaal beheer van gebouwen en machines met als doel een veilige en 

betrouwbare werkomgeving waarin efficiënt gewerkt kan worden volgens de huidige stand van 

de techniek. 

In de vestiging Emmen is deze functionaris mede verantwoordelijk voor het optimaliseren en 

borgen van het kwaliteitsniveau en de geproduceerde goederen volgens de geldende normen. 

Wat ga je doen: 

• Waarborgen van de veiligheid van de technische installaties volgens normen en 
wetgeving. 

• Inzicht en overzicht houden op storingen en hierop vervolgens de benodigde acties 
initiëren om zo continuïteit van werkzaamheden te garanderen.  

• Verzorgt de werkroosters voor de medewerkers TD en waarborgt dat ze op een 
efficiënte manier worden ingezet, daar waar nodig.  

• Zorgdragen voor de planning van het onderhoudswerk gedurende het jaar en het 
geplande werk in de bouwvak en de kerstvakantie. Hierbij de medewerkers TD op een 
efficiënte manier inzetten.  

• Het plannen en registreren van meerdere periodieke keuringen en inspecties van 
machines en andere technische arbeidsmiddelen om te garanderen dat deze optimaal 
en veilig werken.  

• Coacht, geeft leiding aan, en beantwoordt vragen van de medewerkers technische 
dienst om te waarborgen dat alle taken van de afdeling op een juiste manier worden 
uitgevoerd om de continuïteit van werkzaamheden te garanderen. 

• De technische kennis van de medewerkers op peil houden en aanvullen naar behoefte 
van de ingekochte techniek. 

• Het onderhouden van plaatselijke contacten met leveranciers en contractors. 
 

Jouw profiel: 

• Je hebt tenminste technische kennis op MBO+ niveau. 
• Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een leidinggevende functie. 



• Je kunt werken met MS Office. 
• Je bent zelfstandig, hebt goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat 

prioriteiten te stellen. 
• Bovenal is techniek jouw passie en ben je in staat mensen te motiveren met jouw 

enthousiasme en mensgericht leiderschap.  
 

Wat wij bieden: 

Nieuwsgierig en gedreven? In het bezit van een goede dosis humor én voldoe je aan 

bovenstaande functie-eisen? Dan bieden wij jou: 

• Een uitdagende en afwisselende baan in een ambitieus glasbedrijf met een mooi 
arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. pensioen, een collectieve bonusregeling en een 
ruime reiskostenvergoeding. 

• Een boeiende functie in een innovatief glasbedrijf met voor de komende jaren een sterk 

ontwikkelingspotentieel. 

• We zetten in op vitaliteit en dus mogelijkheden voor een fietsplan of korting op je 

fitnessabonnement. 

• 25 vakantie dagen en 13 ADV dagen. 

• Gratis fruit op het werk. 

• Werknemerskorting voor eigen producten. 

• En natuurlijk de leukste collega’s. 

Helemaal enthousiast? 

Solliciteer dan nu via hr@vandaglas.com en wie weet zien we je binnenkort op onze vestiging 
in Emmen!  

 

mailto:hr@vandaglas.com

