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Teamleider productie   

 
Als teamleider productie ben je verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de afdeling en 
het behalen van de gestelde afdelingsdoelstellingen. Het werk is gericht op het leiding geven aan en 
coördineren van werkzaamheden binnen de afdeling. De afdeling bestaat uit 20 man en zijn 
verantwoordelijk voor het maken en produceren van unieke Flowmeters. 
In deze rol ben je bezig met het zorgdragen voor de productie- en personeelsplanning, je deelt op basis 
van de planning en prioriteiten de werkzaamheden van de afdeling in, je bewaakt doorloop- en levertijden 
en signaleert (verwachte) afwijkingen en meldt deze bij de productieleider. Je bepaalt op basis van de 
beschikbare personeelscapaciteit de noodzaak ten aanzien inhuur van tijdelijke arbeidskrachten in 
overleg met productieleider en initieert op basis hiervan acties; Je verzamelt relevante 
productiegegevens en koppelt deze terug naar de productieleider; 
 
Functie – eisen 
 
Als Teamleider heb je een natuurlijk overwicht en werk je toe naar een concreet resultaat. Door je creativiteit, 
oplossingsgerichtheid en analytisch vermogen weet je dit te bereiken. Uiteraard ben je stressbestendig, oplossing en 
klantgericht en voer je verbeteringen door daar waar noodzakelijk. 
 

 Opleidingsniveau minimaal aantoonbaar technisch MBO 4 werk en denkniveau; 
 Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en in een technische productie 

omgeving; 
 Kennis en ervaring met LEAN processen 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift; 

Kennis van ERP systemen 
 

Het van origine Duitse Familiebedrijf KROHNE is opgericht in 1921 te Duitsland. 
KROHNE levert en produceert hoogwaardige meet en regelapparatuur voor de industrie in de breedste zin van 
het woord. In Dordrecht bevinden de 3KROHNE bedrijven zich op dezelfde locatie en werken zij nauw met elkaar 
samen om klantgericht en dienstverlenend te kunnen werken, te weten Altometer, Nederland en New 
Technology. 
 
Op de locatie in Dordrecht werken in totaal ca. 600 personen. Het interessante en leuke aan deze  locatie is dat 
alle stadia van de ontwikkeling van een flowmeter worden doorlopen; van de klantvraag tot het produceren tot de 
levering bij de klant. Doordat alles zo dichtbij is, zijn de lijnen kort en ziet men direct het resultaat van de eigen 
inspanning! Dit is niet alleen mooi om te zien, maar ook uniek! Verder karakteriseert KROHNE zich door de 
kernwoorden: familiair, loyaal, toonaangevend en zelfstandig en veel vrijheid! 
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Arbeidsvoorwaarden: 
 
- Jaarsalaris tussen 28k en 47K, afhankelijk van leeftijd en ervaring 
- Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband 
- Gratificatiebonus 
- Flexibele werktijden 
- Opleidingsbudget 
 
 
Solliciteren: 
 
Ben je geïnteresseerd: Klik op deze Button om te solliciteren. 
 

https://krohne.easycruit.com/vacancy/2255855/176327?iso=nl

