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1. Opdrachtgever 
 
Onze opdrachtgever, gevestigd in Noord Nederland, is een productieorganisatie en telt ruim 150 
medewerkers. Kennis van zaken is een belangrijk goed en er wordt dan ook veel geïnvesteerd in 
ontwikkeling van mens en organisatie. De organisatie bevindt zich in een sterk veranderde omgeving 
waarin introductie van nieuwe producten en aanpassen werkwijzen cruciaal zijn. 
 
Voor de productielocatie is de organisatie op zoek naar een manager Productie, een mensgericht 
leidinggevende die staat voor verbinding, samenwerking en continu verbeteren.  
 
Plaats in de organisatie 
Als manager Productie geef je leiding aan één van de productieafdelingen en rapporteer je aan de 
directeur Operations. Je geeft direct leiding aan een aantal teammanagers en indirect aan alle 
medewerkers binnen de productie en aanverwante logistiek.  
 
2.  FUNCTIE 
 
In deze leidinggevende rol ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de productieafdeling en 
zorgt dat deze in lijn is met de bedrijfsstrategie. Je zorgt ervoor dat doelstellingen omtrent prijs en 
kwaliteit in balans zijn met het behalen van het beoogde volume. Denk hierbij aan 
leverbetrouwbaarheid, leversnelheid. Je stuur hierin op de totale productie. Het naleven van wetten 
en regelgeving met betrekking tot veiligheid is voor jou een vanzelfsprekendheid, waardoor het 
creëren en in standhouden van de veiligheidsstandaard wet- en regelgeving voor jou geen 
belemmering vormen. Je leidt een team met veel inhoudelijke expertise, op verschillende 
(technische) vlakken. Binnen een goed draaiende, efficiënte en toegewijde organisatie coördineer je 
de inzet van je medewerkers en maak je je hard voor hun ontwikkeling.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Je geeft direct leiding aan de teammanagers en motiveert en stimuleert hen in een brede 
samenwerking ten behoeve van breed organisatieresultaat. 
Je bent eindverantwoordelijk voor het juiste kennisniveau in de teams, en zorgt voor een juiste 
personele bezetting. 

 Je begeleidt en coacht de teammanagers in het uitvoeren van hun rol. 

 Samen met de directeur Operations bepaal je de (jaar)prioriteiten ten aanzien van de beoogde 
resultaatontwikkeling.  

 Je vertaalt de vastgestelde prioriteiten en budgetten naar concrete productieplannen.  

 Je draagt zorg voor de benodigde rapportage en het realiseren van het budget van de afdeling, 
daarnaast maak je voorstellen zodat de juiste capaciteit gegarandeerd blijft.  



 Je optimaliseert processen en werkwijzen om een goede balans tussen kosten en baten te 
houden. 

 Je draagt zorg voor het naleven van de leidende veiligheidsstandaard en wet- en regelgeving.  

 Je ontwikkelt en houdt een cultuur in stand waarin veilig gewerkt kan worden en begeleidt je 
medewerkers in deze manier van veilig werken. 

 Je motiveert jouw medewerkers en stimuleert eigenaarschap en resultaatverantwoordelijkheid.  

 Je draagt zorg voor een continu verbeterpotentieel en prioriteert, bewaakt en volgt de uitvoer 
van nieuwe ideeën. Tevens borg je de gerealiseerde verbeteringen zodat de operatie deze in 
stand kan houden. 

 
 
4. PROFIEL 
 

 Je brengt in ieder geval hbo werk- en denkniveau mee, bij voorkeur met een opleiding in 
technische richting, dan wel sterke technische affiniteit; 

 Je hebt ruime ervaring in productie en/of proces industrie in een leidinggevende functie; 

 Je hebt kennis van en ervaring met bedrijfsvoering; 

 Je bent klantgericht maar ook zakelijk ingesteld; 

 Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 Je hebt een ontwikkelgericht houding en stimuleert je medewerkers zich blijvend persoonlijk te 
ontwikkelen, net als jezelf.  

 Je toont voorbeeld gedrag ten aanzien van veiligheid; 
 

 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Mensgericht leidinggevende 

 Verbindend 

 Samenwerkingsgericht 

 Resultaatgericht  

 Omgevingsbewustzijn 

 Strategisch  

 Analytisch  

 Doortastend 

 Ontwikkelingsgericht 
 
 
6. Onze opdrachtgever biedt jou 
 

 
Een uitdagende baan in een dynamische organisatie met een marktconform salaris en ruime 
ontwikkelmogelijkheden. 

 

   
 CONTACT 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 

 
Nienke Rooda 
06-29159797 
nienke.rooda@beljonwesterterp.nl 

 


