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Productie supervisor - Delft
Inloggen

Introductie
Zijn kwaliteit, veiligheid, productiviteit en een tijdige levering voor jou vanzelfsprekende punten?
Is het voor jou belangrijk om buiten het leidinggeven ook tastbaarheid in je werk te hebben?
Vind je het belangrijk mee te denken in processen en verbeteringen aan te brengen? Dan ben jij
de Productie Supervisor die wij zoeken!

Organisatie
Onze opdrachtgever ontwikkelt en produceert hoogwaardige hightech IT- en elektrische
apparatuur voor de maritieme sector. Haar producten worden geassembleerd op het eigen
kantoor waarna ze door een ervaren verkoopteam worden verkocht aan rederijen en reders
over de hele wereld.

Functie
Je gaat aan de slag binnen het ervaren productieteam. In je functie als supervisor zul je het
dagelijks toezicht houden op één van pijlers zoals veiligheid. Je begeleid en ondersteunt het
team maar bent ook niet bang om te assisteren in de dagelijkse werkzaamheden. Je bewaakt
de productierelevante KPI’s en rapporteert deze adequaat aan o.a. de productiemanager.
Een greep uit de werkzaamheden:
Je zorgt voor een optimale planning zodat producten tijdig geleverd kunnen worden.
Je biedt ondersteuning aan de afdeling R&D.
Je traint het productieteam zodat zij conform de laatste vereisten kunnen werken.
Het bekijken en beheren van werkinstructies.
Je houdt een efficiënte kalibratieregistratie bij.
Je beheert en bewaakt de dagelijkse en wekelijkse productie output.

Functie-eisen
Je hebt minimaal een afgeronde MBO 4 opleiding richting techniek.
Je bent reeds bekend met R&D processen.
Je bent digitaal goed onderlegd en kunt werken met systemen zoals ERP en CRM.
Je hebt kennis van de assemblage van elektrische producten.
Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschift.
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Aanbod
Een aantrekkelijk jaarsalaris afhankelijk van ervaring tussen de €40.000 en €52.000.
24 vakantiedagen.
Werken binnen een constant innoverend bedrijf.
Voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je,contact op met Niels Mutsaers via telefoonnummer 0182 555
151. Vacaturenummer: 9695

Sollicitatie
Ben je geïnteresserd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Upload je CV en motivatie en
dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 28 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie & Gas, Industriële Dienstverlening en Civiele Techniek.
Onze expertise ligt met name binnen de vakgebieden werktuigbouwkunde, E&I, civiele
techniek, procestechniek, interieurbouw en HR.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die zij verdienen.
Qualified People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken
stimuleren. Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere
functie mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan
mogelijkheden en oplossingen.

Solliciteren
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