
Vacature   

__________________________________________________________________________________ 
 

Flux Transformer Services B.V. is een ervaren partner bij service en onderhoud aan transformatoren. 
Vanwege groei binnen ons bedrijf zijn wij op zoek naar een enthousiaste: 
 

Supervisor 
 
Als Supervisor ondersteun je de organisatie door middel van jouw servicewerkzaamheden aan 
transformatoren, het oplossen van storingen en/of het uitvoeren van installaties of onderhoud aan 
transformatoren. Uitvoeren van deze werkzaamheden binnen de gemaakte afspraken van kwaliteit en tijd is 
hierin prioriteit  
 
Kerntaken: 

 Zekerstellen van de verwachtte hoge kwaliteit en veiligheid 
 Coördineren werkzaamheden op site met onderaannemers 
 De werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uitvoeren 
 Zorgdragen voor de tijdige afronding van projecten conform de planning 
 Rapporteren 

 
Werkzaamheden: 

 Zelfstandig complete installaties voorbereiden en realiseren 
 Op locatie het serviceteam aansturen 
 FluxTS op locatie vertegenwoordigen bij project overleggen 
 Registreren van transformatorgegevens en onderzoekresultaten 
 Zelfstandig nemen van oliemonsters, volgens onze richtlijnen 
 Inspecteren van transformatoren en deze gegevens registreren 
 Zelfstandig alle voorkomende montage en reparatie werkzaamheden uitvoeren 
 Zelfstandig op correcte wijze invullen van service rapporten 
 Opleiden en begeleiden van leerlingen en/of stagiaires 

 
Wat wij vragen: 

 Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau  
 Je hebt aantoonbare kennis en ervaring als supervisor 
 Je hebt aantoonbare kennis en ervaring mbt het lezen van samengestelde tekeningen en schema’s 
 Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het werk in relatie met transformatoren 
 Je hecht waarde aan werken conform veiligheidsvoorschriften en procedures; 
 Je bent zeer flexibel (denk aan wisselende werktijden en werken op locatie, wij werken door heel 

europa) 
 Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré 
 Je bent bereid meerdere dagen aansluitend van huis te zijn 

 
Wat krijg je terug? 
Je krijgt een afwisselende functie binnen een jong bedrijf, waarbij je kunt meebouwen aan de verdere groei 
en ontwikkeling van Flux Transformer Services B.V. Daarnaast krijg je goede opleidingsmogelijkheden, een 
goed salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? 
Voor vragen bel: 0317-785375. 
Wil je solliciteren? Stuur een email met motivatie & cv naar Kim van Bon – van der Ven via email:  
kim@fluxts.nl  


