
 

 

 

Wordt jij onze nieuwe “aandrijfas” voor ons TD team? Thielco biedt jou als rotsvast en innovatief 

familiebedrijf (165 FTE)  de mogelijkheid om aan jouw toekomst te werken, waarbij verantwoor-

delijkheid en zelfstandig functioneren centraal staan! Interesse? Lees verder als dit de next step in je 

carrière wordt! 

Wat ga je doen? 
 WERKVOORBEREIDING  / EFFICIËNT PLANNEN 

Je bent degene die onder supervisie van Hoofd TD op een efficiënte manier werkorders gaat 
voorbereiden, plannen en laten uitvoeren. Hierbij is overleg met het (productie)management 
eveneens van cruciaal belang waarbij het wederzijds belang besproken en overeengekomen 
dient te worden. Je bent mede verantwoordelijk voor het maximaal beschikbaar houden van alle 
installaties en voorzieningen.  

 

Welke competenties heb je nodig? 
 VEERKRACHT  

Je bent in woord en gedrag wendbaar en stimuleert de monteurs daarin. Je geeft anderen 
feedback bij tegenslag, kritiek of werkdruk. Je draagt er mede aan bij dat het TD team eventuele 
tegenslagen effectief blijft verwerken. 

 COACHEN / INSPIREREN  
Je neemt zelfstandig het initiatief om een ander richting, steun en feedback te geven. Dit doe je 
op een motiverende manier waardoor jouw teamgenoot zich optimaal kan ontwikkelen. Je bent 
degene die de juiste snaar weet te raken bij collega’s! 

 
Welke eisen zijn gekoppeld aan de functie? 
 Minimaal MBO niveau 4 WTB of een gelijkwaardige technische opleiding HBO is een pré). 

 Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als analytisch storingsmonteur in het veld.  

 Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met (coachende) gesprekstechnieken. 

Wat is ons aanbod? 
Thielco biedt je een veelzijdige baan in dagdienst met een prima salaris. Je krijgt volop de 

mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling en training. 

Interesse gewekt? 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hans Vrenken (Manager HR en 
EHS), telefoon 077-4769350. Als je geïnteresseerd bent in deze functie nodigt Thielco je van harte uit 
een sollicitatiebrief met CV te sturen naar h.vrenken@thielco.nl. 
Voor meer informatie over Thielco kun je terecht op www.thielco.nl 

Assistent Hoofd Technische Dienst (1.0 FTE) 
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