
 

 

Geef vorm aan onze gemeenschappelijke toekomst: de Weidmann Group is en is al meer dan 140 jaar een 

toonaangevende wereldwijde leverancier van technische producten en diensten. Weidmann ontwikkelt en produceert: 

− hoogspanningsisolatiematerialen, componenten en systemen, voornamelijk van cellulose, evenals diagnostische en 

technische diensten, en sensoren en monitoren voor transformatorfabrikanten en operators (Business Area Electrical 

Technology) 

− microfibrillated cellulose voor innovatieve technische toepassingen (Business Area Fibre Technology) 

− geavanceerde spuitgegoten kunststoftoepassingen voor de medische en farmaceutische industrie (Business Area 

Medical Technology) 

 

De Weidmann Group, met het hoofdkantoor in Rapperswil-Jona, Zwitserland, is wereldwijd actief op meer dan 30 

locaties en heeft 3.200 medewerkers in dienst. 

 

We zijn op zoek naar een productieleider om ons team in Wijchen (Nederland) te versterken. 

 
Productieleider m/v  
 

Salaris: Conform CAO voor de Timmerindustrie + 10% marktconforme toeslag, functieschaal G t/m I, afhankelijk van 

kennis en ervaring: € 3.600,- tot € 5.000,- per maand. Het betreft een fulltime functie met ruimte voor flexibel werken.  

 

Jouw taken:  
Leiding geven aan 10 tot 20 productiemedewerkers, dagelijkse personeelsplanning, behalen van gestelde 
productiedoelen, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin, signaleren en actief stimuleren van mogelijkheden tot 
verbetering van de verschillende productieprocessen door gebruik te maken van Lean Six Sigma, aandragen, 
uitwerken en invoeren van voorgestelde verbeteringen, draagvlak creëren en communiceren van verbeteringen naar 
en in samenspraak met de teams, administratieve taken w.o. up-to-date houden werkinstructies, controleren 
urenregistratie, voorraadbeheer verbruiksmaterialen, zelfstandig voeren van ontwikkelings-, functionerings- en 
beoordelingsgesprekken volgens de Management by Objectives (MbO) methode, deelnemen aan lokale en 
internationale projecten en kennisoverdracht. 
 
Jouw kwalificaties:  
HBO werk -en denkniveau en affiniteit met procestechniek, enkele jaren relevante werkervaring in 
productiemanagement, bewezen vermogen om teams te delegeren, te leiden en te motiveren, ervaring met 
zelfsturende teams, ervaring met Lean Six Sigma (in bezit van Green Belt of bereid tot volgen van opleiding), goede 
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré, heeft een eigen mening, maar 
kan de mening van het managementteam vasthouden, helicopterview; competenties: samenwerken, communicatief 
vaardig, klantgericht, plannen en organiseren, analytisch vermogen, flexibel, stressbestendig, initiatiefrijk en innovatief. 
 
Wat hebben wij te bieden:  
Een fulltime functie met ruimte voor flexibel werken, prettige sociale werkomgeving met een informele sfeer, ruimte 
voor ontplooiing en het nemen van initiatief, werken in een internationale organisatie met doorgroeimogelijkheden, 
marktconforme beloning; indeling vindt o.a. plaats op basis van relevante kennis en ervaring, bonussysteem op basis 
van gehaalde team- en persoonlijke doelstellingen.  
Wij hanteren de cao voor de timmerindustrie met marktconforme toeslag. 
 

We kijken er naar uit jouw sollicitatie te mogen ontvangen! 

 

Patricia van Rens  

HR Advisor 

patricia.vanrens@weidmann-group.com 

TD +31630106524 

 

Weidmann Electrical Technology Netherlands BV   
Edisonstraat 18, 6604 BV Wijchen, Netherlands  
Tel: +31 24 355 86 81, www.weidmann-electrical.com 

http://www.wtsw.nl/

