
 
 
 
Near grid Solutions heeft als missie om de energietransitie te versnellen. Hiervoor zetten we in op een versnelde 
vervanging van fossiele energiebronnen voor tijdelijke elektriciteitsvoorzieningen voor bouwwerven, tijdelijke 
oplaadstations voor elektrische voertuigen, festivals, film sets, …. 
 
Near grid Solutions is met haar Green Box marktleider in België.  De Green Box is een mobiele stadsbatterij. 
Deze mobiele stadsbatterij is nodig op bouwwerven. Ze verzekert de voeding van elektrisch materieel indien 
deze niet rechtstreeks vanuit het elektriciteitsnet kunnen gevoed worden, in het bijzonder voor de voeding van 
torenkranen. De Green Box is een geïntegreerd energiesysteem, plug and play, voorzien van monitoring en 
bewaking.  
 
Near grid Solutions heeft een sterk groeiplan om haar Green Box op de markt te brengen.  
Hiertoe willen we ons dynamisch team versterken met een Production Manager 
 
Production Manager (M,V,X)   
De Production Manager is verantwoordelijk voor de productieplanning. 
Hij/zij draagt de verantwoordelijkheid naar de klant toe voor het respecteren van levertermijnen. 
Hij/zij bewaakt de productiekost zonder in te boeten op productkwaliteit en functionaliteit. 
Hij/zij stelt verbeteringen voor aan bestaande producten en oplossingen. 
Hij/zij beheert het actieplan van corrigerende maatregelen naar partner-leveranciers. 
Hij/zij beheert, stuurt en voert onderhoudsplanning van producten. 
Hij/zij voert herstellingen en interventies uit op geleverde producten. 
Hij/zij draagt mee de verantwoordelijkheid voor het mechanisch ontwerp van de Green Box. 
 
Competenties 

• Mechanische of elektro-mechanische opleiding bachelor of gelijkwaardig door ervaring 
• Vertrouwd met productieplanning, stockbeheer, werkplanning 
• Praktische ervaring met bouw en uitbating van machines, elektrische installaties 
• Sterke coördinatie vaardigheden 
• Sterke affiniteit voor mechanisch ontwerp 
• Goede communicatie  
• People Management 
• Pro-actief en committed  
• Zin voor detail 
• Teamplayer 
• Wil actief meewerken aan de energietransitie  
• Kan engelse technische literatuur lezen en begrijpen 
• Indien tweetalig Frans/Nederlands, sterke plus 

 
 
Meer info  
Website : https://nl.neargrid.solutions 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/near-grid-solutions 

 
 
Contactpersonen 
 
Frank Vermeulen   +32 478 65 27 43  frank@neargrid.solutions 
Bart Meersman  +32 497 66 71 68  bart@neargrid.solutions 


