
Supervisor
(fulltime)

Hoe ziet jouw dag als Supervisor bij Costo eruit?
Als supervisor ben je verantwoordelijk voor het installeren en mechatronisch opleveren van intralogistieke 

projecten. Hiervoor werk je samen met je lokale montageteam op site. Je hebt veel contact met de onderaan-

nemers van het project, zorgt dat de doelstellingen in de planning worden behaald en draagt de verantwoor-

delijkheid voor het aanleggen van Costo systemen.

Daarbij geef je leiding aan de toegewezen monteurs op de projectlocatie, verzorg je de aan- en afvoer van 

materiaal, gereedschap en middelen en regel je alle noodzakelijke faciliteiten. Je werkt nauw samen met het 

projectteam, streeft naar een zo hoog mogelijk(e) kwaliteitsniveau en klanttevredenheid en bent medeverant-

woordelijk voor een positief financieel resultaat. Bij voorkeur werk je mee in de assemblage, om zo het project 

optimaal te kunnen voorbereiden. Je geeft leiding aan een siteteam dat grotendeels bestaat uit ingehuurd 

personeel.

Jij zal je onder andere bezighouden met de volgende werkzaamheden:
  Je bent het eerste aanspreekpunt van Costo’s klant op site;

  Je werkt mee tijdens de assemblage en neemt daarbij jouw goederen op de productielocatie af;

  Je geeft leiding aan het ingehuurde installatiepersoneel en de overige onderaannemers;

  Je woont de bouwvergadering en/ of werkbesprekingen bij als bedrijfsvertegenwoordiger;

  Je rapporteert de projectvoortgang en houdt de planning en administratie bij;

  Je signaleert meer of minder werk;

  Je bent verantwoordelijk voor de oplevering van het project en coördineert dit samen met je projectleider;

  Je waarborgt veiligheid in de uitvoering op site (juist gebruik van PBM’s).

Wie zoeken we?
Een stressbestendige professional die minimaal vijf jaar ervaring heeft in het realiseren van technische 

projecten. Iemand die leiding kan geven en graag uitdagingen aangaat, met als doel alles op rolletjes te laten 

lopen. 

Kortom: Wil jij je bezighouden met uitdagende en mooie intralogistieke nieuwbouwprojecten? 

Heb jij het in je om monteurs aan te sturen, een gedegen planning te maken en het hoofd koel te houden 

wanneer deadlines naderen?

Ben jij degene die wij zoeken? Solliciteer dan direct! 

Maak dan een kopie van de onderstaande sollicitatielink:
https://www.costo-intralogistics.com/vacatures/supervisor/


