
 
 

Management Trainee 
Locatie Albert Plesmanweg te Rotterdam – 40 uur per week 

Dit is jouw functie 

Shunter verzorgt onderhoud en/of revisie aan verschillende soorten spoorwegmaterieel.  Dit onderhoud wordt 
uitgevoerd door gemotiveerde én gekwalificeerde professionals die trots zijn op wat zij doen. Het materieel waar 
aan wordt gewerkt is niet alledaags en dat maakt het werken aan dit materieel zo bijzonder. 
We zijn op zoek naar een management trainee  
 
Als management trainee geef je leiding aan het team monteurs van de unit Elektrisch. Je zorgt ervoor dat jouw 
unit de afgesproken prestaties realiseert en daarmee de missie van Shunter tot je doel maakt. Je bent je ervan 
bewust dat je verantwoordelijk bent voor een proces dat continu, dag in dag uit, een hoge en constante kwaliteit 
moet leveren en denkt dus steeds in robuuste structuren die je hierbij houvast geven. Samen met het team ben je 
altijd opzoek naar verbeteringen. Je weet deze door een combinatie van je teamgeest, je analytisch vermogen en 
je sterke drive steeds te vinden, te motiveren en te realiseren. 

Taken  

In de functie van management trainee ben je verantwoordelijk voor onder andere de volgende taken: 

 Het uitvoeren van de voor de organisatie opgestelde doelstellingen waaronder klanttevredenheid, 
kwaliteit en veiligheid; 

 Omzet en resultaat verantwoordelijk, waaronder ook bijdrage aan verkoopaanbiedingen; 

 Zorg dragen voor een efficiënte organisatie van de werkplaatsorganisatie; 

 Zorg dragen voor positieve werksfeer en verbondenheid met de organisatie; 

 Opstellen en beheren van toegekende budgetten; 

 Optimaliseren en waar nodig uitbreiden van het kwaliteitsmanagement- en ERP systeem; 

 Verzorgen van evaluaties en rapportages; 

 Initiëren van en deelnemen aan (verbeter-)projecten; 

 Zorg voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers; 

 Leveren van input voor RI&E en uitvoeren van uit RI&E voorkomende maatregelen; 

 Onderhouden van klantrelaties uit binnen- en buitenland (binnen Europa). 

Plaats in de organisatie 

Als management trainee/Aspirant Unit Manager wordt je lid van het BT-team en leg je direct verantwoording af 
aan de Manager Locomotive Workshops. 

Eisen 

De kennis en ervaringseisen die worden gesteld aan de functie zijn als volgt: 

 HBO-E / Bedrijfskunde of aantoonbaar vergelijkbaar; 

 Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 Ruime ervaring in een productie-omgeving;  

 Kennis van administratieve processen en automatiseringssystemen. kennis Maximo is  een pré; 

 Kennis van MS-Office producten waaronder MS-Word en MS-Excel, 

Wij bieden 

 Een managementfunctie bij een  unieke  organisatie in de spoorbranche; 

 Een uitdagende functie waarbij je je technische kennis en inzicht kan toepassen en ontwikkelen;  

 Goede scholingsmogelijkheden die zorgen voor ontwikkeling op het vakgebied; 

 Samenwerking met een enthousiast en gedreven team van ervaren specialisten; 

 Marktconform Salaris;  

 Uitstekende arbeidsvoorwaarden. 

  



 
 

De organisatie 

Steeds kunnen beschikken over voldoende, betrouwbaar materieel is voor onze klanten cruciaal voor een 
gezonde bedrijfsvoering. Een goede en tijdige uitvoering van onderhoud, herstel en service van rollend materieel 
is daartoe noodzakelijk. Onze uitdaging is om deze werkzaamheden, samen met de klant, zo in de treindienst in 
te passen dat deze minimaal hinder ondervindt. Het gaat hierbij steeds om het vinden van de juiste match tussen 
beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kosten. Wij zijn, gebruik makend van moderne methoden en technieken, 
als geen ander in staat om onze klanten te ondersteunen met alle facetten van het beheren en in stand houden 
van hun materieelpark. Niet voor niets kiezen met name de hoogwaardige vervoerders en leasemaatschappijen 
voor samenwerking met onze vakspecialisten om zo nog beter te kunnen inspelen op de vervoerswensen van 
hun klanten. 

 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Aarzel dan niet en stuur dan je curriculum vitae mét 
motivatie naar HRM afdeling via e-mailadres hrm@shunter.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 

 


