
Gezocht: 
 

 

 

 
Constructie/Maintenance Supervisor 
 
Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige Supervisor die ons team en de aannemers binnen één of meerdere 
technische projecten aanstuurt. De ideale kandidaat heeft een zelfsturende persoonlijkheid en durft binnen een 
team verantwoordelijkheid te nemen voor de betreffende werkzaamheden. Je bent daarbij verantwoordelijk 
voor een correcte bewaking van de voortgang en de terugkoppeling naar je team en de interne klant. Zo zorg je 
voor juistheid van de technische specificaties, werkomschrijvingen, tekeningen en tijdigheid van voorbereiding 
van vergunningaanvragen. Je communiceert proactief over de voortgang, knelpunten en resultaten. 
 
Wat ga je doen? 

• Coördineren en controleren van de werkzaamheden van het team; 
• Zorgdragen voor de juiste veiligheidsbeleving in het veld en vertoont een voorbeeldfunctie in deze rol; 
• Bewaakt van de voortgang en kwaliteit van het werk in het veld, rapporteert afwijkingen aan de 

werkvoorbereider; 
• Houdt toezicht op de gemaakte uren en tekent urenstaten van de aannemer af; 
• Houdt in het veld start-werkbesprekingen met de aannemer en je checkt de LMRA; 
• Eerste aanspreekpunt van de aannemer op de werklocatie; 
• Je hebt interne communicatie met maintenance/constructie en externe communicatie met aannemers en 

klanten. 
 
Wat heb je nodig? 

• Een afgeronde MBO opleiding (met technische achtergrond bij voorkeur Mechanisch 
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring (in de petrochemie of proces industrie), waarbij je ervaring hebt 

opgedaan met: 
‒ Aansturing aannemers; 
‒ Documentmanagement en voortgangsrapportages; 
‒ Kwaliteitseisen en voortgangsrapportages. 

• Kennis van de NEN gerelateerde normen; 
• Je bent probleemoplossend ingesteld en je hebt overtuigingskracht. Ook ben je eventueel bereid om 

(incidenteel) ’s avonds / ’s nachts bij het werk aanwezig te zijn; 
• Je bent in bezit van een geldig VCA-vol certificaat; 
• Je beheerst de Nederlandse taal. 

 
Wij bieden je elke dag volop uitdaging aan in een compact en betrokken team, met een informele collegiale 
sfeer, doorgroeimogelijkheden, reiskostenvergoeding. 
 
Wil jij onze nieuwe collega worden? Wil je graag komen werken bij een innoverend bedrijf als Plant One 
Rotterdam? Stuur dan je motivatiebrief met je CV naar sollicitatie@plantone-rotterdam.nl  
 
N.B.: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs! 
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