
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalberts Surface Technologies Eindhoven B.V. is onderdeel van Aalberts en behoort tot de modernste 
warmtebehandelingsbedrijven binnen Europa. Er zijn circa 60 medewerkers in dienst. Aalberts Surface 
Technologies Eindhoven B.V. is gespecialiseerd in het uitvoeren van warmte- en oppervlaktebehandelingen 
van metalen onderdelen teneinde het materiaal de gewenste eigenschappen te laten verkrijgen of diverse 
onderdelen met elkaar te verbinden middels speciale soldeerprocessen. 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten voor de fulltime functie van: 
 

PLANT MANAGER  (vestigingsmanager) 
 
 

 
De Plantmanager is verantwoordelijk voor het totale beleid, de continuïteit en rentabiliteit van Aalberts 
Surface Technologies Eindhoven B.V. Hij dient het optimale bedrijfsresultaat te waarborgen, rekening 
houdend met de ondernemingsdoelstellingen, kwaliteitseisen, arbo- en milieunormen. 
 
De Plantmanager is voorzitter van het Management Team. Hij geeft op motiverende wijze leiding aan de 
Management Team leden, zodanig dat afdelingsdoelstellingen en KPI’s zo optimaal mogelijk worden 
ingevuld en afdelingen gezamenlijk zo efficiënt mogelijk samen werken. De Plantmanager geeft indirect 
leiding aan alle medewerkers binnen de plant. 

 
 

 

 
De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Plant Manager zijn: 
 In overleg met de Managing Director, opstellen van een bedrijfsplan, beleidsuitgangspunten en 

organisatiedoelstellingen en op basis daarvan bepalen en uitvoeren van de bedrijfsstrategie;  
 Operationeel leiding geven aan de activiteiten van de onderneming, het realiseren van doelstellingen 

en budgetten en het richting geven aan de organisatie van het bedrijf; 

 In samenwerking met de MT leden (Production Manager, QSE Manager, Manager CS & Purchase, 
Finance Manager en HR Manager) ontwikkelen en formuleren van beleid en doelstellingen voor de 
verschillende afdelingen en mede uitvoeren hiervan; 

 Het ontwikkelen, formuleren en mede uitvoeren van het commerciële beleid, verbeteren van de 
marktpositie en onderhouden van klantcontacten in samenwerking met de afdeling Sales; 

 Op effectieve, motiverende en coachende wijze leiding geven aan de organisatie; 

 Geeft direct leiding aan de Management Team leden en aan de afdeling Sales; 
 Het voeren van overleg met de Ondernemingsraad; 
 Zichzelf op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en technieken in de markt en het sturen van 

onderzoek naar de toepasbaarheid hiervan in het productieproces; 
 Het onderhouden van contacten met derden; instanties, klanten en leveranciers. 
 

 
 
 

De functie 

Verantwoordelijkheden 



  

Onze kandidaat is een ervaren, pro actieve en betrokken manager welke beschikt over overtuigingskracht, 
besluitvaardigheid en een ruim analytisch vermogen. Hij heeft oog en oor voor wat speelt binnen de 
organisatie, neemt hiervoor verantwoordelijkheid en is oplossingsgericht. Onze ideale kandidaat beschikt 
over: 
 
 HBO werk- en denkniveau, afstudeerrichting Werktuigbouwkunde of Materiaalkunde 
 Ruime werkervaring in een vergelijkbare managementfunctie, bij voorkeur in een productieomgeving 

 Strategisch (helicopterview) én operationeel (hands- on) werk- en denkniveau 
 Beheerst de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift 
 Ruime management- en leiderschapsvaardigheden 

 Mondeling en schriftelijk communicatief zeer vaardig 
 Ruim commercieel inzicht en affiniteit 
 

 
 
 
Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie in een dynamische organisatie 
Een bij de functie passend marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en  winstuitkering 
conform de CAO Metalektro. 
 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan nodigen wij je uit om je motivatiebrief en CV te mailen naar: 
Aalberts Surface Technologies Eindhoven B.V. t.a.v. E. Tooten (HR Manager),  
ellen.tooten@aalberts-st.com. 
 
 
Aalberts Surface Technologies Eindhoven B.V. 
Achtseweg Noord 3  /  5651 GG Eindhoven  /  The Netherlands 
+31 40 2663000  /  info.eindhoven-heat@aalberts-st.com  /  www.aalberts.com/st 

Profiel 

Wij bieden 


