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Walterscheid Powertrain Group is een internationaal bedrijf met negen productie installaties en 28 service centra in 

meer dan 16 landen verspreid over vijf continenten. Powertrain Services Benelux BV (PTS) is onderdeel van 

Walterscheid Powertrain Group. Zij heeft twee vestigingen in Haarlem en Sint-Truiden (België). PTS produceert, 

assembleert en reviseert aandrijfsystemen tevens verleent zij service op locatie van de klant. Wij zoeken voor onze 

locatie in Haarlem een:  

 

Teamleader werkplaats  (allround metaalbewerker)  (Haarlem) 
 
Het grotendeels zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden tijdens het totale productieproces aandrijfsystemen in de 

werkplaats volgens Workshop Standard in de Benelux. Het uitvoeren van alle voor de werkplaats noodzakelijke 

werkzaamheden w.o. diagnose stellen van de reparatie werkzaamheden die moeten worden verricht aan de  aandrijfas 

demontage, order picken (nieuwe of reparatie-as), buisbewerking, persen, voorrichten, lassen met behulp van een 

lasrobot, narichten en balanceren, montage, spuiten. 

 

 Zelfstandig aanwenden van standaard productie methoden na verkregen opdracht 

 Het zelfstandig uitvoeren van cardanas modificaties (nieuwbouw en/of reparaties) na verkregen opdracht met 

onderdelen die uit voorraad leverbaar zijn. 

 Bewaken van en tussentijdse controle op de voortgang en kwaliteit van het uitgevoerde werk zichzelf en 

collega’s.  

 Kennis en gebruik van de, in de werkplaats, beschikbaar gestelde apparatuur en gereedschappen 

 Aanwenden van de beschikbare informatie (o.a. Workshop Standard) 

 Het actief toepassen van milieubeschermende handelingen 

 Ondersteunen van collega’s bij het op tijd af krijgen van opdrachten 

 Mechanische bewerking (bewerken op o.a. de conventionele draaibank) 

 

Verantwoordelijkheden 

 Leiding geven, motiveren, ondersteunen en ontwikkelen van de werkplaatsmedewerkers 

 Zorgdragen voor een efficiënte verdeling van het werk en de planning sterk in de gaten houden 

 Dient ervoor te zorgen, dat door een adequate uitvoering van alle werkzaamheden tot tevredenheid van de klant 

wordt bijgedragen 

 Heeft de zorg voor het correct (doen) uitvoeren van werkzaamheden volgens bedrijfsregels (Workshop Standard en 

PTS handboek), procedures en ISO normen en wettelijke Arbo, veiligheid- en milieu eisen 

 De zorg voor optimale kwaliteit van het uitgevoerde werk van de werkplaats 

 Is verantwoordelijk voor de orde en netheid van de werkplaats 

 Draagt zorg voor het schema van de nooddienst (24 uurs service) 

 

Talen  

Nederlands Goed in woord en geschrift ; Engels/Duits* redelijk/goed in woord is een voordeel 

  

Opleiding 

Afgeronde technische MBO opleiding (machine bankwerker) of vergelijkbare opleiding 

Ervaring in leidinggeven in soortgelijke werkomgeving van 3-5 jaar 

 

Wat bieden wij: 

Een afwisselende baan in een bedrijf dat nooit stilstaat en constant aan verbetering en optimalisering werkt,  
een leuk klein team waardoor je alle werkzaamheden kan doen die zich voordoen in de werkplaats. 
Een salaris dat goed past bij de functie; PME Pensioen (premie wordt 50% door de werkgever betaald); 27 
vakantiedagen en mogelijkheid tot deelname collectieve verzekeringen; Opleidingsmogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling. 
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