Weidmann Electrical Technology Netherlands B.V. is een van de meest toonaangevende bedrijven in
de transformatorindustrie waar vakmanschap en vooruitstrevende technologieën hand in hand gaan.
Onze missie is eenvoudig: het best mogelijke product bieden aan onze klanten vanuit een
mensvriendelijke werkomgeving. Naast maatschappelijk verantwoord ondernemen staan
duurzaamheid en gedegen financieel beheer hoog op de agenda. Voor onze vestiging in Wijchen zijn
wij op zoek naar:

Productieleider
Mooie uitdaging op snijvlak van management en techniek
Je komt te werken bij een open en informele organisatie waar collegialiteit hoog in het vaandel staat
en waar eigen initiatief en ideeën worden gewaardeerd. Ben jij een oplossingsgerichte teamspeler
die continu streeft naar het verbeteren van kwaliteit? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Functie inhoud:
Je bent verantwoordelijk voor:
 Leiding geven aan 30-40 productiemedewerkers tesamen met twee teamleiders
 Dagelijkse personeelsplanning
 Behalen van gestelde productiedoelen, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin
 Signaleren van mogelijkheden tot verbetering van de verschillende productieprocessen
 Invoeren van voorgestelde verbeteringen in continue samenspraak met je team
 Zelfstandig voeren van ontwikkelings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken volgens de
Management by Objectives (MbO) methode
Wat breng je mee:
 HBO werk -en denkniveau en een afgeronde opleiding richting procestechniek of Technische
Bedrijfskunde
 Enkele jaren relevante werkervaring in een productie- of soortgelijke omgeving
 Minimaal 3 jaar ervaring in een leidinggevende rol
 Ervaring met zelfsturende teams
 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
 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
 Wij hanteren de cao voor de timmerindustrie
Informatie en solliciteren:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Patricia van Rens, tel. 024-3558681. Je cv en
brief stuur je voor 8 oktober 2018 naar patricia.vanrens@weidmann-group.com o.v.v.
Productieleider.
Aquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld.

