
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ben jij het gewend om collega's aan te sturen en te zorgen dat alles tijdig en onder hoge kwaliteit 

wordt uitgevoerd? Als Chef Werkplaats bij Ketelonderhoud Jonker ben je verantwoordelijk voor de 

werkplaats en werk je nauw samen met de Chef Veiligheden en Chef CNC. Je zorgt ervoor dat de 

collega monteurs in de werkplaats direct aan de slag kunnen en bent continu bezig met het verder 

optimaliseren van de uitvoering van uiteenlopende werkzaamheden in de werkplaats. Als Chef 

Werkplaats is het een belangrijke taak dat de collega vakspecialisten met de juiste 

gereedschappen, tools en materialen de revisie werkzaamheden op locatie kunnen uitvoeren. Het 

gemeenschappelijke doel is het bijdragen aan een optimaal verloop van de werkzaamheden 

binnen zowel de werkplaatsomgeving als op locatie bij de klant d.m.v. planning, coördinatie, 

technische supervisie, leidinggeven en controle. 

 
WAT GA JE DOEN? 

Ketelonderhoud Jonker is gespecialiseerd in het installeren en onderhouden van stoominstallaties. Jij 

stuurt circa 20 monteurs aan en zorgt dat ze aan het begin van de dag aan de slag kunnen. Je houdt 

overzicht over het gehele productieproces, kijkt naar prioriteiten en je bent in staat om te schuiven in 

de planning wanneer dat wordt gevraagd. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en orde in de 

werkplaats en draagt zorg voor de opleiding van het personeel op jouw afdeling. Jij begeleidt, leidt 

op, registreert, audit en motiveert de (leerling)monteur en draagt daarmee bij aan de hoogwaardige 

kwaliteit van onze service. 

 

 

 

  

‘‘Jij bent de techneut met gevoel voor de mens.’’ 

 
 Fulltime     |    Ketelonderhoud & Appendagerevisie    |     MBO +     |     Moerkapelle 
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Samengevat zullen je werkzaamheden onder andere bestaan uit: 

• De dagelijkse aansturing van circa 20 monteurs; 

• Uitvoeren van voortgang- en eindcontroles; 

• Organiseren van gereedschap en gebruiksartikelen; 

• Aandragen van verbetervoorstellen; 

• Waarborgen van de veiligheid en hygiëne op de werkvloer; 

• Verzorgen van toolboxmeetings; 

• Opleiden, begeleiden en auditeren van collega vakmensen; 

• Samenwerking met Chef Veiligheden en Chef CNC; 

• Contact met interne afdelingen en de buitendienstmonteurs; 

• Ondersteuning bij de werkvoorbereiding. 

• Hands on in de werkplaats. 

 
DEZE FUNCTIE-EISEN PASSEN BIJ JOU 

• Minimaal MBO-4; 

• Communicatief vaardig en proactief; 

• Stressbestendig, jij houdt je hoofd koel; 

• Ervaring met de revisie techniek en aansturing van collega's; 

• Administratief onderlegd, je weet om te gaan met een computer; 

• Ervaring met ERP systemen is een pre; 

• Enthousiast, je gaat met frisse moed naar je werk; 

• Een zelfstandige en leergierige houding; 

 
WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN? 

Wij zijn een ambitieus bedrijf met een informele werksfeer. Je kan hier tegen iedereen gewoon 

zeggen wat je denkt. Sterker nog; het wordt enorm gewaardeerd wanneer je met voorstellen en 

ideeën komt die het bedrijf verder helpen. Op deze manier houden we elkaar scherp en kunnen we 

constant werken aan de verbetering van onze processen. 

• Als technisch bedrijf staat veiligheid bij ons op één. Wij hechten veel waarde aan een veilige 
werkomgeving voor ons personeel. Twijfel je over de veiligheid van een klus dan kan je dat 
bij ons zonder zorgen melden. Uiteindelijk willen we allemaal weer veilig thuiskomen aan het 
einde van de dag; 

• Zaken zijn goed geregeld. Bij Ketelonderhoud Jonker hebben de monteurs de beschikking 
over hoogwaardig materiaal. Dit uit zich in goed gereedschap, betrouwbare bedrijfswagens 
en een uitgebreid assortiment aan werkkleding; 

• Uiteraard ontvang je een goed salaris dat past bij je opleiding en werkervaring. In het eerste 
gesprek dat we met jou hebben zal dit gelijk ter sprake komen en niet pas later in een 
langdurig sollicitatietraject. 

• Loopbaanondersteuning. Wij moedigen het volgen van relevante cursussen en opleidingen 

aan. 

• 27 vakantiedagen per jaar, 13 ADV dagen én een goede pensioenregeling; 

• Aangesloten bij de CAO Metalektro, dus jouw arbeidsvoorwaarden goed geregeld; 

mailto:jonker@ketelonderhoud.nl
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/


 
 

 

 

 

079 593 13 54 
jonker@ketelonderhoud.nl 
ketelonderhoudjonker.nl 

• Bij goed functioneren uitzicht op een vast dienstverband 

• Een leuke attentie op je verjaardag, sfeervolle kerstborrel en jaarlijks een gezellig 

bedrijfsuitje. 

Nieuwsgierig geworden? Bel dan naar 079 593 13 54 en vraag naar Els Goudkade of stuur jouw 

motivatie en CV op naar sollicitatie@ketelonderhoud.nl. 

Acquisitie door uitzendbureaus en dergelijke instanties wordt niet op prijs gesteld. 
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