Sinds 1921 leveren en produceren we hoogwaardige meet- en regelapparatuur voor de industrie. Dat doen we natuurlijk
niet alleen, want we hebben locaties over de hele wereld! Onze productielocatie in Dordrecht, Nederland is veruit het
grootst. Met ca. 600 professionals doorlopen we hier alle stadia van de ontwikkeling van een flowmeter. Bij ons zie je direct
het resultaat van je eigen inspanning!

Teamleider productie
Dit is wat we je bieden:
Om te beginnen een marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring. Bij KROHNE ben je verzekerd van
een uitdagende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast
bieden we je het volgende:
•
•
•
•

Jaarcontract met intentie tot vast
dienstverband;
Een goed geregeld pensioen bij PMT;
Reiskostenvergoeding;
Vakantiegeld, 25 vakantiedagen en 3

•
•
•

collectieve vakantiedagen;
Gratificatiebonus;
Opleidingsbudget en toegang tot de KROHNE
Online Academy;
Fitnessregeling.

Dit is wat je gaat doen:
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. Je werkzaamheden bestaan verder onder andere uit:
-

Je draagt zorg 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.
Je werkt nauw samen met de andere teamleiders en de werkvoorbereiders om de orders zo soepel mogelijk
van start tot finish door de afdeling te laten lopen

Dit is wat we van je vragen:
Ons team is op zoek naar een leuke stressbestendige en oplossingsgerichte collega die goed zelfstandig kan werken en
klantgericht is. Je zorgt voor duidelijke communicatie met en tussen de Monteurs 1 en het is belangrijk dat je kunt schakelen
tussen verschillende werkzaamheden. Er kan ad-hoc zich iets voordoen dat direct opvolging behoeft, waarna je draad
weer terug op kunt pakken. Ook onder druk hou je het hoofd koel, blijf je helder communiceren om de betrokkenen te
informeren, bewaar je het overzicht en blijf je “in control”. Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben:
•
•
•
•

Opleidingsniveau minimaal aantoonbaar technisch MBO 4 werk en denkniveau;
Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en in een technische omgeving;
Ervaring met ERP LN systemen of soortgelijk en alle gangbare Office applicaties zoals Word en Excel;
Daarnaast maakt KROHNE gebruik van specifieke pakketten of applicaties, je moet het in je hebben en er lol in
hebben om hierin je weg te vinden en de onderlinge verbanden te begrijpen;
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal met goede communicatieve
vaardigheden.

Heb je nog vragen of wil je graag solliciteren?
Neem dan contact op met Kitty Peters via K.peters@krohne.com of via 06-82427007.
We kijken uit naar je reactie!

