
 

 

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 Teamleider Productie om ons team in Wijchen (Nederland) te versterken. 

 
Teamleider Productie   
 

Salaris: Conform CAO voor de Timmerindustrie, functieschaal E tot en met F, afhankelijk van kennis en 

ervaring. Het betreft een fulltime functie.  

 

Jouw taken: - Produceren van verschillende onderdelen/halffabricaten van diverse materialen op diverse 

houtbewerkingsmachines en samenstellen en controleren van eindproducten - Coördineren, aansturen, 

controleren en instrueren van teams op basis van de dagelijkse personeelsplanning - Administratieve taken, 

w.o. up-to-date houden werkinstructies, controleren urenstaten, bestellingen - Voorraadbeheer 

verbruiksmaterialen productie - Voeren van ontwikkelings- en functioneringsgesprekken volgens de 

Management by Objectives (MbO) methode - Actieve bijdrage leveren aan zelfsturende team, m.b.t. aandragen 

verbetervoorstellen om de kwaliteit en de doorlooptijd te optimaliseren, alsmede doorvoeren van structurele 

verbeteroplossingen. 

 
Jouw kwalificaties: - Minimaal MBO 4 werk -en denkniveau Sector Techniek - Uitgebreide kennis van en 

enkele jaren relevante werkervaring in houtbewerking - Minimaal 1 jaar ervaring in een leidinggevende rol - 

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré - Goede balans tussen persoonlijke en 

organisatorische belangenafweging – Helicopterview - Competenties: communicatief vaardig, klantgericht, 

plannen en organiseren, analytisch vermogen, flexibel en innovatief. 

 
Wat hebben wij te bieden: - Een fulltime functie met flexibele indeling van werktijden - Prettige sociale 
werkomgeving - Volop groei- en ontwikkelingsmogelijkheden - Ruimte voor ontplooiing en het nemen van 
initiatief - Marktconforme beloning en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden - Bonussysteem op basis 
van gehaalde team- en persoonlijke doelstellingen. 
 

We kijken er naar uit jouw sollicitatie te mogen ontvangen! 

 

Patricia van Rens  

HR Advisor 

patricia.vanrens@weidmann-group.com 

TD +31630106524 
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