
 
 
WE’RE HIRING….  OPERATIONS SUPPORT ENGINEER 
 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als operations support engineer? Wil je graag werken in een 
ambitieuze MKB-organisatie, waar het er wellicht wat anders aan toe gaat dan je gewend bent? Lees dan even 
verder, misschien hebben we iets voor je…  
 
Om te beginnen…. Herken je jezelf hierin? 

● Je zoekt in je werk een combinatie van inkoop, voorraadbeheer en planning 
● Je neemt initiatief, bent besluit- en onderhandelingsvaardig 
● Je bent een organisatietalent en analytisch sterk 
● Je bent enthousiast en probleemoplossend ingesteld 
● Jouw communicatievaardigheden zijn dik in orde, zowel richting collega’s als leveranciers 
● Je werkt liever bij een ambitieuze MKB-organisatie dan bij een grote corporate 

 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Schleifenbauer, producent en leverancier van energiemeters en stroomdistributie-units (PDU) voor met 
name datacenters, gevestigd in Den Bosch. We werken internationaal, onze klanten zijn gevestigd door heel 
Europa en daarbuiten. Met een klein team werken we dagelijks aan innovatieve oplossingen en gaan we samen 
voor 100% klanttevredenheid. Werken bij ons bedrijf kenmerkt zich door een informele werksfeer en platte 
organisatiestructuur, daarnaast houden we van een vleugje humor. 
 
We zijn gelukkig ook heel veel NIET... 
We zijn geen grote organisatie met complexe bedrijfsvoering en enorme managementstructuur en houden ons 
niet bezig met abstracte projecten die een verre horizon kennen qua deadlines. We zijn niet te formeel in de 
omgang met elkaar en sparen elkaar niet met een goede grap op zijn tijd. Was je hier stiekem wel naar op 
zoek? Dan moeten we je helaas teleurstellen…  Maar vind je dit prima, lees dan zeker verder! 

Wat ga je doen in je nieuwe functie? 
Problem solving, root cause analysis, continu verbeteren. Hier krijg je bij ons alle ruimte voor.  
Of je nu klant, consument of collega bent: wij geloven in de lange termijn. Of het nu gaat om het meedenken 
met onze operators om de productietijd korter te maken, of om hun werkplek veiliger en/of fijner te maken; jij 
draait er je hand niet voor om. Jij krijgt een uitdagende baan met ruimte en vrijheid. Wij krijgen een positieve, 
slimme en zelfstandige collega waar we af en toe ook goed mee kunnen lachen. 
 
Jouw uitdaging als Operations Support Engineer 
Jij bent het verlengstuk van onze operatie en gaat op shopfloor-niveau aan de slag. Een opdracht kan zijn ‘denk 
na over het verbeteren van production tooling’ maar ook om een terugkerende foutmelding te verhelpen door 
middel van een root cause analyse. Ook kom je zelf met voorstellen over mogelijke verbeteringen in ons 
proces. Je herkent en verzamelt relevante informatie en legt verbanden tussen verschillende data. Je gebruikt 
dashboarden om verbanden inzichtelijk te maken en belangrijke verbeterpunten bloot te leggen. Je spoort de 
oorzaak van eventuele problemen op en bedenkt structurele oplossingen. Daarnaast beheer en ontwikkel je 
werkinstructies en productie documentatie en zorg je voor kennisoverdracht en begeleiding/coaching op de 
werkvloer. Als jij makkelijk contact maakt, graag op de werkvloer aanwezig bent en bij wijze van spreken in de 
processen wil duiken, dan is dit de perfecte functie voor jou. 
  
Klaar voor de volgende stap in je loopbaan? 
Je bent een communicatieve procesverbeteraar, analytisch sterk en je wil graag een optimaal resultaat en weet 
anderen op een overtuigende en prettige manier hierin mee te nemen. Je voelt je thuis in een 
productieomgeving en schakelt makkelijk tussen de verschillende niveaus van productie tot aan management. 
Je bent data-driven en kan digitale systemen maximaal benutten en omzetten naar de praktijk. 
Verder vragen we voor de vacature van jou als Operations Support Engineer: 

● Een afgeronde opleiding op bachelor niveau bijvoorbeeld richting technische bedrijfskunde, 
werktuigbouwkunde of een andere relevante richting; 

● Kennis van continuous improvement methodieken; 
● Goede beheersing van Nederlands en Engels; 
● Kennis van digitale systemen; ERP-software, PowerBI 
● Dat je graag in ’s-Hertogenbosch wil komen werken. 

 
 
  
 



 
 
 
Wat mag je van ons verwachten? 
Een verantwoordelijke, vrije rol in een sterk groeiende productieomgeving, waarbij je direct resultaat gaat zien 
van je eigen inbreng. Dit is een mooie kans om mee te groeien met een ambitieuze, dynamische organisatie. 
Verder bieden we: 

● een fulltime dienstverband op basis van 32-38 uur 
● een passend salaris, afhankelijk van relevante kennis en ervaring 
● een prettige en informele werksfeer en een dagelijks verzorgde lunch 
● mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 
● goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaal en Techniek 
● deelname aan onze pensioensregeling  

  
 
Interesse? 
Spreekt het voorgaande je aan? Stuur ons dan je motivatiebrief en cv per mail naar: jobs@schleifenbauer.eu 
 
 
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.) 


