
 

 
 
 

 

VACATURE 

Hoofd Technische Dienst 
(40 uur per week) Gjaltema Groningen 
  
Algemeen  
Ben jij gedreven in de techniek en ben je ook in je vrije tijd regelmatig aan het sleutelen? Is het je 
passie om te werken met groot materieel? Kan je zelfstandig werken en ga je door totdat je de 
oplossing van het probleem hebt gevonden? Heb je een klantvriendelijke instelling met een zakelijke 
inslag? Vind je het leuk om de dagelijkse leiding van de afdeling te nemen en mee te denken in 
verbeteringen in de processen daarvan? Dan hebben wij een leuke, uitdagende en afwisselende baan 
voor jou.  
 
De werkzaamheden  
Gjaltema verhuurt hoogwerkers, verreikers en heftrucks. Als Hoofd Technische Dienst heb je de 
dagelijkse leiding over een klein team (10 medewerkers) van eigen monteurs. Samen met het team 
zorg je ervoor dat het materieel van Gjaltema technisch veilig en optimaal blijft draaien. Daarnaast ben 
je verantwoordelijk voor het terugdringen van de storingen en het verlagen van de onderhoudskosten.  
  
Taken die bij deze functie horen  
- ervoor zorgdragen dat machines tijdig, storingsvrij en veilig kunnen worden verhuurd; 
- het structureren, plannen en verzorgen van de uitvoering van reparaties en preventief onderhoud; 
- het coördineren van binnenkomende storingen;  
- het adviseren bij complexe storingen (identificeren van structurele oplossingen); 
- het analyseren van vaak voorkomende technische storingen om deze in de toekomst te voorkomen; 
- het doen van verbetervoorstellen ten aanzien van de processen; 
- het zorgdragen voor een veilige, ordelijke en nette werkomgeving; 
- het aansturen, coachen en ontwikkelen van het team;  
- het onderhouden van contact met leveranciers; 
- overleg met de planner verhuur en de leidinggevende; 
- het beheer van de parts afdeling; 
- het verzorgen van de administratieve afhandeling;  
- het controleren van uitgevoerde werkzaamheden. 
  
Wat wij vragen  
- een technieker in hart en nieren;  
- een technieker die zelfstandig, snel en nauwkeurig werkt; 
- een technieker die klant- en servicegericht werkt en altijd voor kwaliteit gaat; 
- geen 9 tot 5 mentaliteit;  
- een afgeronde MBO-opleiding in de richting werktuigbouwkunde, autotechniek, elektrotechniek;  
- kennis van en ervaring op het gebied van hydrauliek, pneumatiek, elektrotechniek;  
- de volgende persoonskenmerken: ondernemend, praktisch ingesteld, resultaatgericht, initiatiefrijk, 
probleemoplossend vermogen, flexibel, coachende leidinggevende stijl; 
- in het bezit van rijbewijs B(E) en eventueel VCAVol;  
- 3 tot 5 jaar ervaring in de hierboven beschreven werkzaamheden;  
- 3 tot 5 jaar werkervaring binnen dezelfde of een vergelijkbare branche.  
 
 



 

 
 
 

Wat bieden wij                                                                                                                                    
Een dienstverband voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vaste aanstelling binnen een groeiende en 
dynamische organisatie. De werkdagen en –tijden zijn van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 16:00 
uur. Prima salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Privacyverklaring  
Gjaltema behandelt sollicitaties en cv’s zeer zorgvuldig. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk 
zijn voor het sollicitatiedoel worden bewaard en bewerkt, zie ook https://gjaltema.eu/privacyverklaring/.  
 
Contact  
Interesse in deze afwisselende en zelfstandige functie, dan ontvangen wij graag je cv en een korte 
motivatiebrief. Dit kun je per e-mail sturen naar personeelszaken@gjaltema.eu ter attentie van Pauline 
van Loenen, afdeling P&O. Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met de afdeling 
personeelszaken via hetzelfde e-mailadres. 
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