Productieleider
Voor PaperFoam in Barneveld zoeken wij een energieke en positieve peoplemanager
met ruime ervaring als Productiemanager of Productieleider. Deze functie is voor 36
– 40 uur.
Wil je werken bij een internationaal, snel groeiend, innovatief en technisch bedrijf?
Vind jij duurzaam ondernemen waardevol? Ben je organisatorisch en communicatief
sterk? Heb jij aantoonbare ervaring met leidinggeven en productieplanningen? Wil je
werken in een dynamische en flexibele omgeving met een platte organisatie
structuur? Neem dan nu contact met ons op!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
In de rol van Productieleider ben je verantwoordelijk voor het hele proces van de
productie van duurzame verpakkingen. De productieleider draagt zorg voor continue
verbetering van de efficiency en kwaliteit en zorgt dat dit resulteert in een optimaal
rendement.
Als productieleider ben je een onmisbare schakel tussen het management en je
medewerkers. Je controleert en verbetert de processen en begeleidt je teamleden.
Dat doe je onder andere door de planning uit te stippelen, problemen op te lossen en
je medewerkers te sturen op output en kwaliteit. Als Productieleider heb je volop
ruimte om binnen kaders zelf beslissingen te nemen en veranderingen door te
voeren.
Als Productiemanager Nederland stuur je de productie in 5 ploegen aan, bestaande
uit ca. 50 fte (direct en indirect reports) en je rapporteert aan de Global Production
Manager.
Concrete werkzaamheden zijn:
- Leiding geven aan een flexibel productiebedrijf, producerend in meerdere
ploegendiensten afhankelijk van de vraag; momenteel wordt 24/7 geproduceerd
met 36 spuitgietmachines;
- Organiseren van de ploegen inclusief het inplannen van de benodigde capaciteit,
zowel wat betreft personeel- als machine inzet;
- Omzetten van meerdere klant specifieke forecasts naar één productieplanning;
- Analyseren en verder ontwikkelen van productie registraties en productiecijfers
ten behoeve van het verbeteren van het proces en de productie rendementen
door middel van statistisch proces control methoden;
- Doorvoeren van de nodige procesverbeteringen (Lean, 5S etc);

-

-

Samenwerken met de afdeling logistiek als het gaat om het coördineren en
bewaken van de voorraden, voor zowel de grond- en hulpstoffen als gereed
product;
Begeleiden van projecten waarbij je medeverantwoordelijk bent voor de
financiële resultaten;
Samenwerken met inkoop, verkoop, logistiek en voorraadbeheer.

FUNCTIE-EISEN
-

Een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau in een bedrijfseconomische,
bedrijfskundige of technische richting;
- Minimaal vijf jaar relevante werkervaring op het gebied van leidinggeven en
planningen maken in een continue productie omgeving;
- Kennis van en ervaring met met proces verbeteringen (Lean, 5S, Six Sigma is een
pré);
- Goede spreek- en schrijfvaardigheid in minimaal het Nederlands en Engels;
- Goede kennis van het Office pakket.
Verder ben jij iemand die sociaal en communicatief vaardig is waardoor je goed in
staat bent om te schakelen met zowel het productiepersoneel als het management.
En je beschikt over de volgende eigenschappen; kritisch, analytisch, energiek en
oplossingsgericht.

ORGANISATIE
PaperFoam is een jonge organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen,
ontwerpen, produceren en verkopen van biobased verpakkingen op basis van
zetmeel. De duurzame verpakkingen worden toegepast voor het verpakken van
elektronica, cosmetica, medische artikelen en voedsel. PaperFoam heeft vestigingen
in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Amerika en Azië. Door hun duurzame verpakkingen
leveren zij een bijdrage aan de vermindering van de Co2 uitstoot en plastic afval.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Een leuke baan met verantwoordelijkheid bij een internationale organisatie. Deze
functie is er typisch een waarin je alle ruimte hebt om zelf beslissingen te nemen en
te werken met een enthousiast team. Het salaris is marktconform, daarboven
ontvang je 8% vakantietoeslag en is er een goede pensioenregeling en zijn er
flexibele werktijden. Daarnaast kan je gebruik maken van het fietsplan, fitnessplan
en/of de gezamenlijke lunch.

SOLLICITATIEPROCEDURE
De werving & selectieprocedure is exclusief uitgezet bij Recruiters aan de Rijn. Om te
reageren of voor vragen kun je contact opnemen met Femke Heuvel, Tel. 0642125232, mail; femke@recruitersaanderijn.nl

