
 

 

 

Al ruim 135 jaar is KWINT leverancier van hijs- en hefmiddelen en heeft het een eigen zeilmakerij. Sinds 

1883 leveren wij hijsmiddelen op het gebied van de bouw, kraanbedrijven, industrie, transport, offshore en 

windenergie, scheepsbouw, overheid en de landbouw. Keuring en inspectie van hijsmiddelen is een vast 

onderdeel van onze dienstverlening. KWINT is een 100%-familiebedrijf, heeft van oudsher een landelijke 

dekking en is groeiende. Ter vervanging zijn wij op zoek voor onze vestiging in Tilburg naar een ervaren 

 

Chef Werkplaats 

 

De functie: 

Als Chef Werkplaats zorg jij voor de coördinatie van de gehele werkplaats. Tevens ben je verantwoordelijk 

voor diverse soorten productie-, reparatie- en onderhoudswerk aan laad- en losgerei, hijs- en hefmaterialen 

en constructiewerk volgens de werkinstructies en geldende normen binnen KWINT B.V. 

 

Je taken zullen o.a. zijn: 

� Directe aansturing op de werkplaats en logistiek. Instrueert, motiveert, delegeert en zorgt voor een 

optimale inzet en ontwikkeling van medewerkers en stagiaires; 

� Stelt de planning op en realiseert de levertijden, werkt mee en zorgt voor operationele afstemming 

tussen de werkplaats en de voor- en achterliggende afdelingen; 

� Verricht controle op de uitgevoerde werkzaamheden en de juiste toepassing van gereedschappen, 

machines, materialen en werkmethoden; 

� Diverse soorten test-, inspectie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden; aan hef- en 

hijsmaterialen en kranen, zowel mechanisch, als hydraulisch, pneumatisch en elektrotechnisch; 

� Het opstellen van diverse rapportages t.a.v. de uitgevoerde werkzaamheden; 

� Het maken en bijwerken van certificaten in het geautomatiseerde systeem. 

 

Wat vragen we van je? 

� Minimaal MBO, richting mechatronica; 

� Elektro en werktuigkundige ervaring; 

� Kennis en ervaring met hijsinstallaties en NEN 3140; 

� Rijbewijs B (E); 

� Keurmeester AMTeK /EKH / TVCT is een pré; 

� Kennis van MS Office; 

� Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal; 

� Is bereid tot het volgen van opleidingen / cursussen. 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden veelzijdigheid, doorgroeimogelijkheden, scholing en opleiding. We zijn een dynamisch bedrijf 

dat continu in beweging is. We bieden een contract voor bepaalde tijd met kans op een contract voor 

onbepaalde tijd, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de SZS-cao. 

 

Reageren:  

Enthousiast geworden over deze baan? Stuur je motivatiebrief met C.V. naar jobs@kwintgroep.nl t.a.v. 

Yvonne Veenma. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze vestigingsleider 

in Tilburg, Guus de Bruijn 06-52 27 42 93. 


