WIL JIJ TROTS ZIJN OP JE TEAM?
De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf
zijn gevestigd te Uitgeest en hebben
samen circa 50 medewerkers. Met de
inkoop van staal, het conserveren van
staal en het snijden van staal op één
locatie, focussen wij ons op one-stopshopping.
De Boer Staal is een gerenommeerde
groothandel die wereldwijd actief
is in de handel en de bewerking van
staal, met name in de scheepsbouw,
offshore en machinebouw. De
Boer Staal levert onder andere
kant-en-klare bouwpakketten aan
scheepswerven. Meedenken met
de klant, adviseren van de juiste
kwaliteit staal en leveren van staal
met bewerkingen als conserveren,
snijden en vormen staan bij De Boer
Staal hoog in het vaandel met als
missie “You build, we supply”.
De Boer Snijbedrijf is gespecialiseerd
in het snijden van staal en RVS in elke
gewenste vorm en levert autogeen,
plasma of laser gesneden snijwerk in
dikte variërend van 0,5 tot 750mm.
De Boer Snijbedrijf levert ook
gecertificeerd snijwerk.
Vertrouwen vinden wij erg
belangrijk en wordt opgebouwd
door de betrokkenheid van onze
medewerkers, de uitstraling van
onze bedrijven, het nakomen van
afspraken, het leveren van kwaliteit
tegen een scherpe prijs en vooral
door er te staan als er problemen
opgelost moeten worden.
De Boer Staal maakt deel uit van de
Business Unit Staal en staalbewerking
van ROTO. De andere kernactiviteiten
van ROTO zijn ondergebracht in de
Business Units Roostertechnologie,
Oppervlaktebehandeling en
Zinkrecycling.

De Boer Snijbedrijf zoekt een

productieleider
Als productieleider binnen het snijbedrijf ben je verantwoordelijk voor de afdeling regulier
snijwerk. Je geeft sturing aan de operationele processen van de afdeling en zorgt er samen met
jouw team voor dat de gesneden materialen, eventueel voorzien van verdere bewerkingen,
conform afspraak bij onze klanten geleverd worden. Het opstellen en bewaken van de
productieplanning en het uitwerken en aanleveren van orders ten behoeve van de productie is
een belangrijke taak. Tevens ondersteun je jouw team op het gebied van werkvoorbereiding en
initieer je procesverbeteringen.

Hoe ga je dat aanpakken?

In jouw rol als productieleider werk je nauw samen met de commerciële afdeling die zorgt voor de
orderinstroom. Nadat een offerte order is geworden, ga je samen met jouw twee werkvoorbereiders
aan de slag met het maken van de snijtekeningen en nestingen voor de snijprogramma’s. Hierin heb
je een coördinerende rol en in drukke periodes ondersteun je de werkvoorbereiders.
Zodra de snijtekeningen compleet zijn, zorg je voor een efficiënte planning en lever je de orders
aan voor de productie. Je stuurt het productieteam van zeven personen aan, bewaakt de planning
en signaleert tijdig eventuele onvolkomenheden en komt met oplossingen. Nadat de materialen
bewerkt en gesneden zijn, controleer je de kwaliteit en zorg je dat de order naar de klant wordt
getransporteerd.
Je onderhoudt contacten met interne afdelingen en externe relaties over de voortgang van de
planning en coördineert het uit te besteden werk. Daarnaast zorg je voor een veilige werkomgeving
en bewaak je het KAM-beleid op je afdeling.
Naast de dagelijkse aansturing van de productie, initieer je procesverbeteringen, speel je in op
technologische ontwikkelingen en zorg je ervoor dat het kennisniveau van jouw team omhoog gaat.
Je rapporteert rechtstreeks aan Marcel van Haarlem (operationeel manager).

Wat breng je daarvoor mee?

• HBO werk- en denkniveau met affiniteit voor techniek (bij voorkeur technische bedrijfskunde of
een gelijkwaardige opleiding)
• meer dan vijf jaar ervaring in een leidinggevende functie in een productieomgeving
• een klant- en resultaatgerichte instelling
• people manager die weet wat er speelt op de werkvloer en die in staat is medewerkers zowel
individueel als in een groep te inspireren en te motiveren
• actieve en gedreven persoonlijkheid met een praktische instelling
• goed analytisch vermogen en in staat te anticiperen op marktontwikkelingen
• efficiënt en effectief prioriteiten kunnen stellen
• ervaring met CAD/CAM tekenen.

Wat krijg je ervoor terug?
•
•
•
•

een zelfstandige en verantwoordelijke functie bij een toonaangevende speler in de markt
ondernemend familiebedrijf met commitment en passie, waar betrouwbaarheid centraal staat
ruimte tot verdere persoonlijke ontwikkeling en het volgen van opleidingen
financieel solide organisatie, innovatie gedreven, bereid om te investeren in een duurzame
toekomst
• no-nonsense cultuur met aandacht voor een gezond werkklimaat en ontwikkeling van de
medewerkers.
Aanvullende informatie kun je krijgen bij Marcel van Haarlem, operationeel manager, T 0251 36 22 69
of bezoek onze website.

Ben jij de productieleider die wij zoeken?
Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie
met motivatie en uitgebreid CV naar
j.vet@deboerstaal.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

