
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. 

 manager Productie  
 
 Inspirator met verantwoordelijkheidsgevoel 

 
 
Standplaats:  Eemshaven (Groningen)   
 

 
1. THEO POUW GROEP  
De Theo Pouw Groep, met hoofdkantoor in Utrecht, is een toonaangevende toeleverancier 
voor de grond-, weg-, water- en betonbouw en is er sinds de oprichting van de Theo Pouw 
Groep van overtuigd dat grondstoffen oneindig hoogwaardig en duurzaam herbruikbaar zijn.  
Zij lopen voorop als het gaat om het toepassen van duurzame innovaties.  Als een van de 
weinigen produceren zij hoogwaardige secundaire bouwstoffen en passen deze ook toe. 
Hiermee sluit de kringloop, waardoor bouwstoffen opnieuw worden gebruikt. Circulair 

ondernemen is beter  dan het alsmaar aanspreken van natuurlijke, primaire bronnen.  
 
De kernactiviteit in Eemshaven (circa 115 medewerkers) is de verwerking van verontreinigde 
grondstromen met de thermische reiniger en de zeeftoren tot hoogwaardige secundaire 
bouwstoffen. Overige activiteiten zijn de productie van beton, de op- en overslag en transport 
van primaire bouwstoffen en het verwerken van bouw- en slooppuin tot hoogwaardige 
secundaire bouwstoffen.  
 
De Theo Pouw Groep is een informeel familiebedrijf waar duurzaamheid hoog in het vaandel 
staat. De lijnen zijn kort en er is ruimte voor eigen initiatief. Er zijn 530 medewerkers 
werkzaam, verspreid over 12 vestigingen in Nederland. 
 
Naar de website: https://www.theopouw.nl 
 

 
Plaats in de organisatie 

De manager Productie rapporteert aan de General Manager en geeft indirect leiding aan 40 
medewerkers via twee afdelingsteamhoofden (hoofd Productie en hoofd Technische dienst). 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Verantwoordelijk voor kwaliteit, efficiency en betrouwbaarheid van het 24/7 productieproces 
binnen Eemshaven. Eindverantwoordelijk voor de gehele exploitatie van de thermische 
reiniger en de zeeftoren en de verantwoording over inkomende en uitgaande producten. 
 
 

http://www.theopouw.nl/


   

 

 

 

 

 

 

3. WERKZAAMHEDEN, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 De exploitatie van de thermische reiniger en de zeeftoren.  

 Sturen op optimale productie, rekening houdende met relevante factoren. 

 Continue aandacht voor de optimalisatie, innovatie, verduurzaming en continuïteitwaarborging 
van de thermische reiniger en zeeftoren, processen en producten.  

 Sparringpartner voor verschillende belanghebbenden. 

 Relaties vormen met en afspraken maken en nakomen met leveranciers . 

 Opstellen van managementrapportages en het genereren van stuurinformatie. 

 Opstellen en bewaken van budgetten. 

 Financieel eindverantwoordelijk voor resultaat en investeringen. 

 In- en output van de volledige productie. 

 Technische conditie van de installaties. 

 Continuïteit, optimalisatie, innovatie en verduurzaming van de Installaties. 

 De productieplanning en bijbehorende personeelsbezetting. 

 Personeelsbeleid en de bewaking en opvolging hiervan. 

 Naleven van reglementen, procedures en instructies. 

 Naleven van veiligheid- en milieu wet- en regelgeving. 

 Uitvoeren van groot onderhoud binnen het gestelde budget 
 
 
4. PROFIEL 
 

 Technische of chemische hbo opleiding en/of hbo werk- en denkniveau en relevante 
(praktijk)ervaring als manager binnen een productieomgeving in de (proces)industrie. 

 VCA-VOL of bereidheid om deze te behalen. 

 Ervaring met complexe productieprocessen. 

 Kennis van producten c.q. materialen.  

 Financieel bewust en gevoel (budgetten, capex) 

 Hands-on en geen 9-tot-5-mentaliteit. 

 Ervaring met continu verbeterprocessen 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Leiding geven(stijlflexibiliteit) 

 Focus op resultaten 

 Innoverend 

 Stressbestendig 

 Samenwerken 

 Gedreven en energiek 

 Omgevingsbewust 

 Kwaliteitsbewust 

 Klantgerichtheid 

 Ondernemend 

 



   

 

 

 

 

 

 

6. THEO POUW SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN B.V. BIEDT U 
 
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.   
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
mr. Erik Batenburg 
06-12 47 98 26 
erik.batenburg@beljonwesterterp.nl  
 

mailto:erik.batenburg@beljonwesterterp.nl

