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Technisch (contract) Manager
Ben jij KIEN? Heb je passie voor techniek en het facilitaire vak? Maak jij het klanten graag naar hun
zin en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan zijn we wellicht op zoek naar jou!
De Technisch Manager binnen Kien Facility Management heeft een flinke verantwoordelijkheid en de
bijbehorende ruimte om zijn of haar rol naar eigen inzicht in te vullen. Onze kernwaarden worden
daarbij te allen tijde uitgedragen. Transparant (ben open, eerlijk en oprecht in je handelen),
Ondernemend (zie, [onder]zoek & doe) en Persoonlijk (zoek elkaar op en toon oprechte interesse).
Wat doet de Technisch (contract) Manager bij KIEN?
De Technisch Manager van KIEN is verantwoordelijk voor het managen van het technisch beheer en
onderhoud bij diverse klanten van KIEN. Je ontzorgt deze opdrachtgevers namens Kien Facility
Management door het geven van deskundige en professionele ondersteuning bij facilitaire
vraagstukken op het gebied van hard services. Je bent ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van
kleine multidisciplinaire projecten.
Als Technisch (contract) Manager ben je het aanspreekpunt met betrekking tot technisch beheer en
onderhoud. Je ondersteunt medewerkers binnen het team en betrokken leveranciers. Je bent een
echte professional die voortdurend op zoek is naar verbeteringen en innovatieve mogelijkheden om
deze toepasbaar te maken bij opdrachtgevers.
Hard services krijgt een steeds belangrijkere rol binnen KIEN. Wij zoeken dan ook iemand die met ons
mee wil werken aan de verdere ontwikkeling van onze diensten. Jouw expertise en jouw drive
leveren een waardevolle bijdrage aan deze ambitie.
Jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn:
 verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud bij diverse klanten door
Nederland;
 het leveren van input voor de meer-jaren-investeringsplannen;
 meten is weten: je bent verantwoordelijk voor het opstellen van managementrapportages;
 het leveren van de input aan de maand- en kwartaalrapportages voor de klant;
 verantwoordelijke voor energiemanagement;
 het uitvoeren van gebouwcontroles;
 het leveren van input vanuit jouw vakgebied voor aanbestedingen;
 verantwoordelijk voor het sturen op SLA’s en KPI’s betreffende leveranciersprestaties;
 het steekproefsgewijs uitvoeren van controles betreffende uitgegeven werkvergunningen.
Wie ben jij?
Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding werktuigbouwkunde met minimaal 5 jaar relevante
werkervaring. Onderstaande vragen kun je met een overtuigend “JA” beantwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Ben jij actiegericht, oplossingsgericht en tevens scherp van geest?
Heb je affiniteit met meet & regeltechniek?
Kun jij jezelf goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk?
Durf jij échte verantwoordelijkheid te nemen, ook als het even tegenzit?
Heb jij een hoog kwaliteitsbesef en ben jij ook in staat om iedereen proactief en positief
kritisch aan te spreken die daar niet aan voldoet?
6. Wil je naast je functie ook helpen met bouwen aan onze organisatie?

Over Kien Facility Management
“De wereld is al ingewikkeld genoeg. Wij zijn KIEN”. Dit zegt veel over hoe wij zijn als facility
management organisatie. Snel schakelen, korte lijnen en persoonlijke aandacht stellen ons in staat
om samen maximale klantwaarde te creëren. Wij hebben een breed klantenbestand met grote en
middelgrote organisaties.
Wij bieden:
 een prettige werkomgeving waarin je wordt gestimuleerd om je eigen verantwoordelijkheden
te nemen;
 een energieke groeiende organisatie vol met aandacht voor jouw persoonlijke en
vakinhoudelijke ontwikkeling;
 een salaris dat aansluit bij je werkervaring.
Interesse?
Solliciteer via deze sollicitatiebutton en laat jouw CV met motivatie achter. Voor inhoudelijke vragen
over de vacature kun je contact opnemen met Peter Kwekkeboom (Technisch Manager) 0657855144. Voor vragen over het sollicitatietraject kun je contact opnemen met Marike op 06- 227
395 52. We zien je cv graag tegemoet!

