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Vacature Coördinator technische Dienst Morssinkhof Groep B.V. 
 
Onze opdrachtgever, Morssinkhof Groep is fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en 
sierbestratingsproducten. De betonproducten worden gemaakt in vier eigen productielocaties in 
Hengelo, Hardenberg, Malden en Enter. Daarnaast zijn ze met de handelsonderneming Brinkman 
baksteencentrum leverancier van straatbakstenen en gebakken gevelstenen voor de zakelijke markt. 
Hun handelsonderneming TuinVisie levert bovendien tuinmaterialen voor de consumentenmarkt. 
Hiermee is Morssinkhof Groep actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van producten voor de 
inrichting van zowel de private als de publieke leefomgeving. Binnen de totale groep werken circa 200 
medewerkers.  
 
Voor haar productielocatie in Enter zijn wij per direct op zoek naar een fulltime (40 uur)  
“Coördinator Technische Dienst (m/v)”. 
  
De functie:  
 
Als coördinator technische dienst heb je een coördinerende en uitvoerende functie. Je bent 
verantwoordelijk voor het voorbereiden van ombouw-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan 
de productiemachines op mechanisch en elektrotechnisch gebied. Kortom je hebt de belangrijke taak 
om te zorgen dat de machines blijven draaien om de betonproducten te maken.  
 
Concreet betekent dit:  

 coördineren van de planning en uitvoering van alle technische werkzaamheden;  

 begeleiden van technische projecten en het mede beoordelen van de oplevering van een 
project;  

 uitvoeren storingsanalyses met als doel productiviteitsverhoging en kostenbeheersing;  

 beheren van tekeningen, schema's, onderhoudsvoorschriften en bedieningsaanwijzingen van 
aanwezige machines;  

 voorraad- en magazijnbeheer, inclusief gereedschap (mechanisch en elektrisch);  

 maandelijks rapporteren aan de locatiemanager van de budgetcontrole en kostenanalyse;  

 indien nodig bijspringen bij de uitvoerende technische werkzaamheden.  
 
Functie-eisen: 
 

 Mbo+ werk- en denkniveau met technische achtergrond (WTB en/of E);  

 minimaal 5 jaar relevante werkervaring;  

 kennis van productieprocessen, machinetechniek en preventief onderhoud;  

 kennis van PLC’s is een pre;  

 flexibiliteit, creativiteit en goede communicatieve vaardigheden; 

 Duits spreken en schrijven is een pre.  
 
Onze opdrachtgever biedt:  

 een uitdagende en veelzijdige functie bij een nuchtere, no-nonsense organisatie waar eigen 
inbreng en ideeën worden gewaardeerd;  

 opleidingsmogelijkheden, want ze vinden het belangrijk te investeren in jouw (technische) 
ontwikkeling;  

 25 vakantiedagen + 12 ADV-dagen;  

 8% vakantiegeld en 3,5% eindejaarsuitkering;  

 tegemoetkoming reiskosten;  

 collectieve kortingsafspraken bij verschillende zorgverzekeraars;  

 salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring.  
 
De sollicitatie: 
De werving- en selectieprocedure wordt verzorgd door Profil P&O Consultants B.V.. Stuur een 
sollicitatiebrief, voorzien van CV aan: info@profilconsultants.nl. 
Mocht je meer informatie wensen dan kun je de heer Hans Olthuis bereiken op telefoonnummer (074) 
267 00 44 of buiten kantooruren op (06) 270 245 42. 


