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Wat ga jij doen?
In deze functie heb jij een coördinerende en leidinggevende rol in een werkplaats/productie
omgeving. In deze functie zal jij je voornamelijk richten op het optimaliseren en realiseren van
(logistieke)processen in de werkplaats, kwaliteitscontrole en magazijn. Het is daarom van belang
dat jij in staat bent om mensen en processen in beweging te zetten. 

Het gemeenschappelijk doel van de functie is het bijdragen aan een optimaal verloop van de
werkzaamheden/logistiek binnen de productiehal door middel van een optimale planning en
coördinatie. Je geeft hierbij leiding aan een team van 10 medewerkers. Jij bent de verbindende
factor tussen werkvloer en kantoor. Daarom maak jij onderdeel uit van het managementteam.

De functie is gericht op het organiseren, coördineren en controleren van alle werkzaamheden in
en rond de werkplaats. Duidelijke communicatieve vaardigheden aspecten zijn hierbij van belang.
Kostencontrole en efficiencybewaking moeten worden opgezet en onderdeel worden van de
bedrijfsvoering. Jij schakelt voortdurend tussen diverse aspecten en afdelingen. Daarbij dient de
focus constant gericht te zijn op het algehele proces.

Binnen de globale planning gegeven richtlijnen werk jij met grote mate van zelfstandigheid. Wij
vinden het belangrijk dat jij in staat bent om je eigen werkvolgorde te bepalen en zelfstandig de
gehele werkplaats te besturen. Daarnaast is het van belang dat jij zelfstandig knelpunten
signaleert, oplossingen aandraagt en realiseert. 

Overleggen over planningen wordt gereguleerd via werkbesprekingen. De contacten met
directie, staf- en omringende afdelingen zijn van wezenlijk belang voor het goed functioneren van
alle afdelingen. 

Je bent een verbinder en een "voorbeeld", om zo gezamenlijk te komen tot optimale processen en
resultaten. Wij werken graag in een opgeruimde, gestructureerde werkomgeving met een
plezierige en gezonde werksfeer. 

Jij bent bevoegd om namens de organisatie signalen of knelpunten te signaleren en hierop
aanbevelingen te doen en zelfstandig uit te voeren. Jij bent bevoegd om processen zelfstandig in
beweging te zetten en om de medewerkers in de productie aan te sturen. 
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Continuïteit van het volledige orderproces waarborgen
Communicatie tussen werkvloer en directie verzorgen
Intern en extern de juiste mensen in schakelen ten behoeve van procesverbeteringen
Aansturen van het personeel op de werkvloer
het voeren van functioneringsgesprekken
Kwaliteitsbeheer verder vormgeven
Opstellen van analyses en rapportages

Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding
Fulltime beschikbaar
Je hebt minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring
Jij bent in staat om de verbindende factor te zijn tussen de werkvloer en de directie.
Ervaring met procesoptimalisatie
Ervaring in een productie/werkplaats omgeving is een must
Je hebt ervaring met draaien/frezen is een pre. 
Je hebt ervaring met kwaliteitsbewaking
Ervaring met het werken met ERP systemen
Kennis en ervaring met het officepakket

Takenpakket:

Functie eisen: 

Competenties: leidinggeven, samenwerken, ondernemerschap, besluitvaardig zijn en
resultaatgericht werken. 

Wij kijken uit naar jouw motivatie en cv

agnes@zoertechniek.nl


