PROFIEL

WERKZAAMHEDEN

Voor een opdrachtgever zijn we op zoek
naar een Meewerkend Teamleider
Assemblage.
Het gaat om een relatief jong bedrijf dat
snel is gegroeid met de bouw van
automaten.

•
•
•
•

Het management -nu nog nauw betrokken
bij de productie- wil zich met name op
ontwikkeling van producten en de
organisatie kunnen richten.
Weet jij je team op de juiste manier te
coachen en motiveren?
Ben jij in staat om kritisch naar processen
te kijken?
Zie je verbeterpunten en kansen en vind je
het leuk om hier ook écht mee aan de slag
te gaan?
Dan komen we graag met je in contact.
CONTACT

Stuur je reactie met CV en toestemming
voor werving en selectie uiterlijk 15 juli
2021 naar info@servicesupport.nl.
Voor vragen www.servicesupport.nl of kun
je bellen naar 0183-625433.

•
•
•

Meewerken aan de assemblage van apparatuur, maar ook;
Planning, werkvoorbereiding en aansturing.
Bewaken van kwaliteit, kwantiteit en productiviteit.
Verantwoordelijk voor het halen van de doelstellingen van
het team.
Administratie m.b.t. orders, werk en personeel.
Samenwerken en duidelijke afspraken maken met collega’s
en management.
Meedenken in optimalisatie en verbetering van processen en
machines.

BEN JIJ?

•
•
•
•
•
•

40 uur per week beschikbaar?
In het bezit van minimaal een mbo diploma of denk en
werkniveau?
Ervaren in leidinggevende of heb je inspiratie en houding dat
te doen en leren?
Communicatief vaardig?
Resultaat- en kwaliteitsgericht?
Bij voorkeur woonachting rond Utrecht of Amsterdam.

WIJ ZORGEN VOOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een fulltime functie in een professionele werkomgeving.
Een marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring
(ca. €2.400,-- tot € 3.400,--).
Goede arbeidsvoorwaarden.
Uitzicht op vast dienstverband.
Veel verantwoordelijkheid.
Afwisselende werkzaamheden.
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling met cursus of training;
Een enthousiast team met passie voor hun werk, een team
dat lekker to the point is, maar ook plezier heeft.
Werk in een verrassende werkomgeving in een prachtige
nieuwbouw locatie met uitzicht op de A2.

