
 
 
 
Productieleider in Zeewolde 
 
Voel jij je verantwoordelijk voor het zo doelmatig mogelijk produceren? Ben jij dé resultaatgerichte, maar tegelijk ook 
mensgerichte leidinggevende die wij zoeken? Word dan onze productieleider en denk mee en draag bij aan de efficiency 
van ons productieproces. 
 
 
Wat ga je doen?  

Als productieleider draag je zorg voor de dagelijkse leiding aan de 
productieafdeling en ongeveer 9 productiemedewerkers. Ook ben je 
verantwoordelijk voor het zo doelmatig mogelijk produceren binnen 
de gestelde kwaliteitseisen en levertijden. Dit doe je onder andere door 
het verdelen en beheersen van werkopdrachten en overige 
informatie, zodat de bewerking uitgevoerd kan worden en door 
bewaking en signalering van de voortgang.  

 

 

Je zorgt voor een goede planning en opstart van de productie. Je 
leest en interpreteert de technisch vrijgegeven klantorders en gaat 
na of de benodigde materialen aanwezig zijn. Je plant de 
werkzaamheden, rekening houdend met optimale machine bezetting 
en efficiënte bewerkingsvolgorde en geeft werkopdrachten vrij na 
controle op compleetheid en juistheid van tekeningen en overige 
informatie. 

 
 

 
 
Overige kerntaken: 

• Toezicht houden en handhaven van de bedrijfs-, onderhouds-, 
veiligheidsvoorschriften. Ook op orde, netheid en veiligheid in en 
rond de afdeling; 

• Zorgen voor diverse personele aangelegenheden, zoals periodiek 
werkoverleg met de medewerkers en functioneringsgesprekken. 

 
 
Onze nieuwe collega: 

 heeft mbo+ / hbo werk- en denkniveau; 
 is een sociaal vaardig persoon die naast processen ook resultaten en doelstellingen in de gaten weet te 

houden. Uiteraard ben je daarbij stressbestendig, zelfstandig en verantwoordelijk;  
 heeft ervaring bij een productiebedrijf; 

  



Wij bieden o.a.: 
 
 

                 

 
 
 
 
Wil je meer weten over Technirub? 
 
Voor een indruk van onze organisatie en wat wij doen kun je het beste een kijkje nemen op onze website 
www.technirub.nl. 
 
Enthousiast? 
 
Stuur dan nu jouw cv en motivatie naar de heer J.J.M. Lammers, lammers@technirub.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

Salaris tussen de €3.250,- en 
€3.800,-  
bruto per maand. 

Een fulltime contract voor 12 
maanden, met vaste aanstelling 
bij goed functioneren. 
 

Werken in een open, informele 
bedrijfscultuur waar eigen 
inbreng op prijs wordt gesteld. 
 

https://veluweportaal-my.sharepoint.com/personal/algemeen_veluweportaal_nl/Documents/COMMUNICATIE%20ALLROUND/Nieuwsbrieven/Kandidaten%20en%20vacaturenieuwsbrieven/www.technirub.nl
mailto:lammers@technirub.nl

