
   
 
Ben jij hands-on, flexibel en verantwoordelijk ? Wil je werken bij een 
sterk groeiende, internationale organisatie die volop in ontwikkeling 
is ?  Grijp dan je kans en solliciteer bij Subcoal Production FRM B.V. in 
Farmsum (Groningen)!  

 

 
 

 

 
Hoofd Technische Dienst 

 
Bedrijfsprofiel 
N+P Group draagt al ruim 25 jaar bij aan een betere, groenere wereld. Dit doen wij door pionier 
en marktleider te zijn op het gebied van productie en levering van alternatieve grond- en 
brandstoffen. Op onze productielocaties (zoals Subcoal Production Farmsum B.V. in 
Groningen) werken we niet recyclebare afvalstromen op tot bruikbare materialen, waarmee 
primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen worden vervangen. Onze alternatieve grond- 
en brandstoffen worden in diverse industriële processen ingezet, wat leidt tot CO₂ reductie. 
 
N+P Group gaat verder dan het leveren van gevraagde alternatieve grond- en brandstoffen. 
Wereldwijd adviseren wij onze klanten over nieuwe hergebruiksmogelijkheden en verzorgen 
wij onder andere analyses. We vragen in- en exportvergunningen aan, handelen wettelijke 
exportprocedures af en organiseren middels diverse modaliteiten de logistiek van de grond- 
en brandstoffen. 
 
Onze organisatie is dynamisch en snelgroeiend met vele grote, internationaal opererende 
multinationals als klant. Ons werkgebied beslaat heel Europa en zelfs daarbuiten. Ons 
hoofdkantoor bevindt zich in Nieuw Bergen, Noord-Limburg. Kijk voor meer informatie op 
www.np-recycling.nl, www.subcoal-international.com, LinkedIn en Facebook. De volgende 
filmpjes zijn tevens het bekijken waard. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=O7HRq9JOcj0 
https://www.youtube.com/watch?v=afLMEmor3so  
 
 
Bedrijfscultuur  
De cultuur bij Subcoal Production FRM B.V. is te omschrijven als informeel, betrokken, 
dynamisch en professioneel.  
 
Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden van het Hoofd Technische Dienst? 
Als Hoofd Technische Dienst ben je te allen tijde eindverantwoordelijk voor de technische 
staat en daarmee voor de beschikbaarheid van de installatie. 
 
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 
 

• Als meewerkend voorman (hiërarchisch) leidinggeven aan de monteurs binnen de TD 
• Plannen en aansturen van de consignatiediensten 
• Verantwoordelijk voor de detail planning van onderhoud stops 
• Opstellen en onderhouden van korte, middellange en lange termijn 

onderhoudsplannen 
• Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van het onderhoudsbudget 
• Selecteren en aansturen van externe onderhoudspartijen  
• Verantwoordelijk voor voorraadbeheer / inkoop en aanwezigheid voldoende reserve 

(onder)delen 
• Verantwoordelijk voor rijdend materiaal (vorkheftruck, shovel, etc.) 

http://www.np-recycling.nl/
http://www.subcoal-international.com/
https://www.youtube.com/watch?v=O7HRq9JOcj0
https://www.youtube.com/watch?v=afLMEmor3so%20


   

 

 
 
Wat verwachten wij van het Hoofd Technische Dienst ? 
Wij zijn op zoek naar een communicatief vaardige collega, die beschikt over een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en die in nauwe samenwerking met de collega’s gaat voor een 
optimaal resultaat. Je werkt oplossingsgericht, efficiënt en bent goed in staat onder druk te 
werken. 
 
De voornaamste functie-eisen 
 

• HBO werk en denkniveau, bijvoorbeeld HTS werktuigbouw / elektrotechniek 
• Een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie 
• Leidinggevende ervaring is een eis 
• Bereid zijn om zelf dagelijks de handen uit de mouwen te steken 
• Kennis van / ervaring met CMMS en onderhoudssystemen 
• Kennis van de Engelse en/of Duitse taal is een pre 
• Ervaring op een shovel/heftruck is een pre 

 
                                                                                                                                 
Wat bieden wij ? 
 
Ondanks de sterke groei zijn wij een familiebedrijf met een informele werkomgeving en een 
prettige, persoonlijke werksfeer. Met gedreven collega’s streven we samen naar het beste 
resultaat voor ons bedrijf en voor de werknemers. We bieden je een fulltime baan in dagdienst, 
met kans op een vast dienstverband. Daarnaast zijn er ruime mogelijkheden om jezelf verder 
te ontwikkelen en door te groeien binnen onze organisatie. Je inzet en de behaalde resultaten 
worden beloond met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Contact 
 
Pas jij binnen het profiel en spreekt de bovenstaande omschrijving je aan ? Stuur dan een mail 
met je CV en motivatiebrief naar careers@npgroup.com.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


