
 

Onze afdeling Operations is op zoek naar een:  

Teamleider TD en Waterzuivering 
Zorgdragen voor een correcte technische staat van onze installaties en het uitvoeren van 
preventief onderhoud aan zowel de installaties als aan onze gebouwen is voor jou de ultieme 
combinatie. Krijg je energie van het in gesprek gaan met jouw collega’s tot het oplossen van 
technische problemen? Lees dan snel verder! 

Wat ga je doen? 

Je zorgt ervoor dat de samenwerking en dagelijkse technische support aan de operationele 
organisatie soepel verloopt. Je staat niet alleen klaar voor je collega’s: je zorgt er ook voor 
dat het gebouw, machines en installaties aan de geldende normen voldoen. 

Wat voor leuke dingen je nog meer gaat doen: 

• Voorbereiden van de onderhoudsstop, in samenwerking met de algemeen directeur 
• Voorbereiden aanvraag investeringen (CAPEX) 
• Knelpunten signaleren en voorstellen doen voor technische verbeteringen   
• Inkoop en beheer van technische onderdelen  
• Beheren en goed laten functioneren van de filterinstallatie  
• Proces waterkwaliteit 
• Onderhouden van contacten en overleg voeren met toeleveranciers en 

serviceproviders.  

Wie ben jij? 

Je bent hands-on en werkt graag in een food omgeving. Je hebt veel improvisatietalent en 
bent sterk in je communicatieve vaardigheden. Je weet op de juiste momenten initiatief te 
nemen en doet dit met een grote mate van zelfstandigheid. Het zou fijn zijn als je een 
technische opleiding op mbo-niveau hebt afgerond. 

Wat kun je van ons verwachten? 

Je komt te werken in een dynamische omgeving. Qualimer is gespecialiseerd in het kweken, 
verwerken en verkopen van verse mosselen en oesters. Daarnaast verhandelen wij een 
breed pallet aan verse schaal- en schelpdieren en zeegroenten. Dagelijks worden al deze 
versproducten getransporteerd naar retailers en groothandels in heel Europa. Er werken 
ongeveer 30 man bij het bedrijf en de cultuur kenmerkt zich door een hoge loyaliteit en 
betrokkenheid. Kwaliteit, flexibiliteit en service/ klantgerichtheid staan bij ons hoog in het 
vaandel. Omdat wij het belangrijk vinden dat je met een glimlach aan je nieuwe baan begint, 
hebben wij een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. 25 vakantiedagen, een gunstige 
pensioenregeling en natuurlijk een goed salaris. 

Ben je geïnteresseerd? 

Wij zijn benieuwd hoe wij jou kunnen binden en boeien, én welke energie jij meeneemt naar 
ons bedrijf? Bij interesse, stuur gerust je CV naar Gert Dietvorst (a.i. Directeur) 
g.dietvorst@qualimer.com  

  


