Teamleider Productie gezocht

RVS Finish biedt:
•
•
•

Een zeer uitdagende en afwisselende baan waarin je veel vrijheid krijgt om
een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van de klanttevredenhe
Een klein hecht team met korte lijntjes;
Een warme werkomgeving met fijne collega’s. Alles wat je van een Brabant
bedrijf verwacht;
Goede primaire arbeidsvoorwaarden en een mooi secundair pakket volgens
geldende CAO, waaronder mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.

Teamleider Productie gezocht
•

Als Teamleider Productie ben je binnen RVS Finish verantwoordelijk

• Een klein hecht team met korte lijntjes;

voor de dagelijkse aansturing van volledige productie en logistiek,

• Een warme werkomgeving met fijne collega’s. Alles wat je van

totaal zo’n 15 medewerkers. De productie
is verdeeld
in drie teams;
Jouw
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een Brabants bedrijf verwacht;

Slijpen, Stralen en Cleaning. Alle teams worden geleid door een

• Goede primaire arbeidsvoorwaarden en een mooi secundair

meewerkend voorman. Het is jouw verantwoordelijkheid
Competenties:dat iedere

pakket volgens de geldende CAO, waaronder mogelijkheden om

dag de productieplanning wordt behaald. •WaarKernwoorden
mogelijk draag jedie jezelf
verder te ontwikkelen.
je omschrijven
zijn o.a.
bij aan verdere verbetering van productieprocessen.
Hiervoor heb
besluitvaardig;

proactief, flexibel, overtuigend en

• Als ervaren
je intern contact met de Bedrijfsleider en Werkvoorbereider.

leidinggevende
voel je precies aan wanneer het nodig is om
JOUW PROFIEL:
duidelijk te communiceren
en wanneer het nodig is om een luisterend oor t
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bieden;
Hieronder een overzicht van je
• Kernwoorden die je omschrijven zijn o.a. proactief, flexibel,
•
Je
overziet
het
grotere
plaatje
en kan snel beslissingen nemen indien nodig
voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
overtuigend
en besluitvaardig;
•
Het
zoeken
naar
verbetering
en
procesoptimalisatie is voor jou
• Het doorspreken van de dagelijkse planning met de teams en het • Als ervaren leidinggevende voel je precies aan wanneer het nodig
vanzelfsprekend. Het kan altijd beter is je motto;
bewaken van de voortgang;
is om duidelijk te communiceren en wanneer het nodig is om een
• Je vindt makkelijk je weg in administratieve softwaresystemen. Ervaring m
• Het bespreken van wijzigingen en verbeteringen m.b.t. de
luisterend oor te bieden;
het ERP-systeem MKG is een pre;
planning met de werkvoorbereider;
• Je overziet het grotere plaatje en kan snel beslissingen nemen
• Je bent een teamspeler.
Samen kom je verder.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de productiemedewerkers

indien nodig;

inzake alle problemen van technischeOpleiding
en uitvoerende
• Het zoeken naar verbetering en procesoptimalisatie is voor jou
enaard.
werkervaring:
• Je zoekt samen met de productiemedewerkers
naarhebt
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• Je
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vanzelfsprekend.
Het kan altijd beter is je motto;
werken denkniveau;
op de werkplek en in de productieprocessen.
• Je
vindt makkelijk
je weg in
softwaresystemen.
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jaren
werkervaring
inadministratieve
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• Je voert samen met de bedrijfsleider beoordelingsgesprekken
en en
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sollicitatiegesprekken.

• Je bent een teamspeler. Samen kom je verder.

Interesse?

Bedrijfsprofiel:

RVS Finish heeft alle expertise in huis op het gebied van het

Opleiding en werkervaring:
• Je hebt MBO+ werk- en denkniveau;

De werving van deze nieuwe
medewerker wordt begeleid door Willem Molle van
• Je hebt meerdere jaren werkervaring in een leidinggevende rol;
ETown Werving & Selectie. Ben jij geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan
hoge kwaliteit en zijn daarmee een partner die voldoet aan alle eisen • Kennis van RVS en de oppervlaktebehandeling hiervan is een pre.
je CV en motivatie naar w.molle@etown.nl
nabehandelen van RVS producten. Wij leveren diensten van zeer

en normeringen die worden gesteld aan oppervlaktebehandeling,
waaronder

de

eisen

farmaceutische industrie.

binnen

de

voedingsmiddelen- en Interesse?
Voor
meer informatie kun je bellen met 06-47142889.

De werving van deze nieuwe medewerker wordt begeleid door

RVS Finish is een snel groeiend bedrijf en wij zijn continu bezig met

Willem Molle van ETown Werving & Selectie. Ben jij geïnteresseerd

het optimaliseren van processen en het verhogen van de kwaliteit.

in deze vacature?

Met een team van 20 gemotiveerde medewerkers zijn wij iedere

Stuur dan je CV en motivatie naar w.molle@etown.nl Voor meer

dag bezig om een perfect product af te leveren.

informatie kun je bellen met 06-47142889.

Kijk voor meer informatie op www.rvsfinish.nl
RVS Finish biedt:
• Een zeer uitdagende en afwisselende baan waarin je veel vrijheid
krijgt om een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van
de klanttevredenheid;
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