Productiemanager (leider)
Since 1897

Spaans Babcock B.V. is een NEN-, ISO-9001:2000 en VCA** gecertificeerde onderneming
gespecialiseerd in waterzuivering apparatuur en waterkrachtvijzels. De onderneming
heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk geprofileerd door naast de traditionele
afvalwaterzuiveringsmarkt ook activiteiten in de waterkracht/Hydro te ontwikkelen.
Kernactiviteiten zijn het ontwerpen en leveren van vijzelpompen/generatoren, beluchters
en fijnroosters voor onder andere waterzuiveringsinstallaties/pompstations. Daarnaast
levert de onderneming service en reservedelen voor de meer dan 35.000 door haar
geproduceerde installaties. Spaans Babcock groeit en vorig jaar is er een nieuw
duurzaam hoofdkantoor gekomen in Balk. De onderneming heeft vestigingen in meerdere
landen met in totaal ruim 150 werknemers. (www.spaansbabcock.com)
Voor onze afdeling Productie zijn we op zoek naar een:

PRODUCTIEMANAGER (LEIDER)
Als Productiemanager heb je een belangrijke rol in de fabriek. Je stuurt een
productieteam aan van circa 35-40 man en bent verantwoordelijk voor het realiseren van
de gewenste output, efficiency en kwaliteit. In deze brede en afwisselende functie ben je
continue op zoek naar verbetermogelijkheden. Je houdt je bezig met het optimaliseren
van productieprocessen en het verder professionaliseren van de afdeling. Je bent een
people manager en teambuilder pur sang. Je rapporteert rechtstreeks aan de Manager
Operations en werkt samen met projectmanagement, inkoop, werkvoorbereiding en
engineering. We zijn op zoek naar een kandidaat die op een inspirerende en motiverende
manier leidinggeeft en passie heeft voor Lean manufacturing en productiemanagement.

Taken:
Je geeft sturing aan een productieteam
Je bewaakt de productievoortgang en stelt prioriteiten
Je draagt zorg voor de productie- en personeelsplanning
Je bent medeverantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers
Je geeft invulling aan de overlegstructuur
Je levert een bijdrage aan de optimalisatie van de productieprocessen m.b.t. o.a.
kwaliteit, inzet, grondstoffen, arbo & energie
Je ziet toe op naleving van arbo- en milieuvoorschriften
Je rapporteert aan de manager operations

Functie-eisen:
De ideale kandidaat heeft werk- en denkniveau op MBO+/HBO niveau, bij voorkeur
werktuigbouwkunde, bedrijfskunde. Daarnaast heeft hij/zij ervaring in een
productieomgeving.
Beschikt over visie, inspiratie en creativiteit om leiding te geven aan
productiemedewerkers
Zelfstandig en (financieel) resultaatgericht kunnen werken, met gevoel voor
commercie
Ervaring met lean manufacturing
Analytisch inzicht
Ervaring met het analyseren en optimaliseren van interne processen
Praktische kennis van Microsoft Office

Informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer
E. van Lingen, Manager Operations; telefoon 0514 608282.

