VACATURE
Hoofd Productie
Ben jij een échte leider, wil je werken in de Liemers en ben je een kandidaat die op een heldere wijze
communiceert met hart voor je team?

Dan zijn wij op zoek naar jou voor deze functie van:
Hoofd Productie bij Hollarts Plastic Group!

Hollarts Plastic Group is een gerenommeerd kunststofspuitgietbedrijf.
Als totaalleverancier nemen wij klanten alle zorg uit handen rondom de ontwikkeling , productie en
levering van kunststof spuitgietproducten. Door de persoonlijke benadering, een modern
machinepark en uitgebreide mogelijkheden op gebied van warehousing en logistiek bieden wij de
beste totaaloplossing. De klant staat altijd centraal en kwaliteit en kwantiteit zijn belangrijke
kernwaarden voor de organisatie!

Functiebeschrijving
Als Hoofd Productie ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van de productie en voor een
tijdige en correcte productie met de juiste inzet van de mens, machine, materialen en hulpmiddelen.
Dé doelstelling is het realiseren van de geplande productie op een zo efficiënt mogelijke manier
binnen de gestelde normen. Als Hoofd Productie geef je leiding aan de productieteams (welke
werkzaam zijn in 3 of 5 ploegen) en ben je ondermeer verantwoordelijk voor de personeelsplanning.
Daarnaast draag je ook de verantwoording voor de technische staat van de machines en stuur je
derhalve ook de technische dienst aan.

Belangrijke taken en verantwoordelijkheden:






Je realiseert een efficiënte productie en rapporteert middels KPI’s
Bewaken en toepassen van protocollen, procedures en het bedrijfsreglement
Zorgen voor een juiste en flexibele bezetting op de productieafdeling
Zorgdragen voor geldende procedures en richtlijnen met betrekking tot veiligheid, arbo, milieu
en kwaliteit
Signaleren van verbeterpunten in het productieproces en het voorstellen én doorvoeren van
suggesties hierin

Wat vragen wij van jou?






HBO werk- en denkniveau met een technische achtergrond (werktuigbouwkunde)
Leidinggevende ervaring in een productie omgeving
Kennis van een machinepark (spuitgietmachines) en andere materialen
Je bent pro-actief, neemt je verantwoordelijkheid en kunt zelfstandig te werk gaan
Kernwoorden die bij jou passen zijn: daadkrachtig, accuraat, stressbestendig, creatief en
enthousiast

Krijg jij energie van het verbeteren en bewaken van productieprocessen en
geef je graag leiding? Solliciteer dan nu op deze functie!
Ter attentie van: Ilona van Uum-Jansen (ilonajansen@hollarts.nl) – HRM

