VACATURE
Teamleider!
Ben jij een échte teamspeler maar draag je zelf graag de verantwoording over het team en houd je
ervan om het hoogst haalbare uit je team te halen?

Dan ben jij dé Teamleider die we zoeken 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 Teamleider ben je verantwoordelijk voor het aansturen van de ploeg met inzet van de benodigde
productiemiddelen. Hét doel in deze functie is om zo efficiënt mogelijk het spuitgietproces te
waarborgen. Hiërarchisch gezien val je onder de hoofd productie en geef je leiding aan de senior
operator, operator en medewerkers productie. De teamleider maakt onderdeel uit van de ploeg in
de productie en werkt in een 5 ploegendienst systeem. Organiseren, prioriteiten stellen en
resultaatgericht werken is voor jou vanzelfsprekend! Je kunt op een heldere wijze communiceren en
met het hart op de juiste plaats het team zo optimaal mogelijk laten presteren.

Belangrijke taken en verantwoordelijkheden:







Regelen van de werkverdeling binnen de ploeg en instrueren van medewerkers met betrekking
tot de te realiseren productie
Beoordelen van de kwaliteit van producten (één of meerdere componenten) door visuele
controle en steekproefsgewijs uitvoeren van metingen
Bespreken van stagnerende invloeden op het productieproces met de hoofd productie
Doen van voorstellen die kunnen leiden tot verbetering van resultaten
Begeleiden, motiveren en stimuleren van ploegmedewerkers
Schoon/ordelijk houden van de werkomgeving

Wat vragen wij van jou?







MBO opleiding richting techniek
Leidinggevende ervaring in een productie omgeving
Kennis van kunststoffen en kunststofverwerking (spuitgieten 1 is een pré)
Kennis van kwaliteitseisen en voorschriften op het gebied van Arbo & milieu
Vaardig met MS Office (met name Word, Excel en Outlook)
Beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk)

Kom JIJ ons team versterken? Solliciteer dan nu op deze functie!
Ter attentie van: Ilona van Uum-Jansen (ilonajansen@hollarts.nl) – Hoofd HRM

