de Haan Machinefabriek B.V.
“Dé PARTNER voor productie van componenten
en modules voor machinebouw”
dHM is een familiebedrijf die zich sinds 1937
heeft ontwikkeld tot een vooraanstaand
toeleverancier.
De slogan “Allround in toelevering” loopt als
rode draad door onze afdelingen, dHM is voor
OEM’ers met complexe onderdelen en
samengestelde modules een efficiënte en
flexibele eerstelijns partner. Door de
combinatie van hoogwaardige verspaning-, las-,
lak-, en assemblage techniek is dHM in staat
om optimale productiemethoden te bieden. Wij
denken mee met onze klant en zijn partner
voor het gehele traject.

Ben jij gedreven om iedere dag ons team te motiveren om de best
mogelijke prestatie neer te zetten? Beschik je over een gezonde dosis
mensenkennis en heb je oog voor kwaliteit, efficiency en
resultaat? Lees dan snel verder!

PRODUCTIELEIDER
Jouw rol:
Een resultaatgerichte Productieleider die de kwaliteit en levertijd van onze
orders waarborgt. Binnen dHM ben je verantwoordelijk voor de directe en
indirecte aansturing van ca. 30 medewerkers. Je weet precies wat er
speelt op de werkvloer en bent in staat om zowel individueel als een groep
te motiveren en te inspireren. Jij kent de ontwikkelingsbehoefte en weet
hierop te anticiperen. Daarnaast ben je in staat om verbeteringen te
initiëren en te realiseren met als doel het verhogen van de efficiency in
onze productieprocessen.
Jij rapporteert rechtstreeks aan de operationeel directeur. Kortom een
veelzijdige functie in een moderne Machinefabriek.

Taken:
•
De dagelijkse aansturing van de productie
•
Optimaliseren van het productieproces
•
In staat het team te motiveren
•
Zorgdragen voor preventief onderhoud aan machines en optreden bij
storingen
•
I.s.m. HR het voeren van voortgang en performancegesprekken
•
Rapportage aan de Operationeel Directeur

Sollicitatie met CV versturen naar:
p.o@dhmheino.nl
t.a.v. C. Vahl

’t Zeegsveld 5
8141 NT HEINO
T 0572 – 391331

Vereisten:
•
Aantoonbaar MBO+ niveau
•
Ervaring in soortgelijke functie of toe aan de volgende stap
•
Kennis van verspanen, opspanmethodes, verspanende machines,
gereedschappen en lastechnieken
•
Kennis en ervaring met verbetertrajecten
•
Ervaring met ERP (Plan de Campagne)
•
Communicatief vaardig
Wij bieden:
•
Een organisatie met korte lijnen
•
Aanbod van opleidingen en cursussen passend bij jouw ontwikkeling
•
Een marktconform salaris (cao Klein Metaal)
Ben jij de Productieleider die wij zoeken? Dan drinken wij graag een kop
koffie met jou! Zie het linker kolom voor onze contactgegevens.

info@dhmheino.nl
www.dhmheino.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

