
Plannen, coördineren en monitoren van de productie en logistiek;
Leidinggeven aan het productieteam, een inkoper en de logistieke afdeling (15 FTE);
Zorg dragen voor een veilige, hygiënische en nette werkruimte die voldoet aan de Arbo- en milieurichtlijnen;
Bewaking van de productievoortgang op kwaliteit en kwantiteit;
Analyse maken van de knelpunten ten aanzien van kwaliteit en levertijd en tevens het doen van voorstellen

Het maken en realiseren van een haalbare productieplanning met de juiste kwaliteit;
Opstellen en controleren van korte- en middellange termijn productieplanningen;
Analyseren en optimaliseren van processen en inrichting van systemen;
Nieuwe projecten en wijzigingen afstemmen met de verschillende betrokken afdelingen en stakeholders;
Je initieert, signaleert en interpreteert daarnaast (technische) ontwikkelingen en vertaalt deze naar het IMT
productieproces;
Je zorgt tenslotte voor een goede overleg- en communicatiestructuur en effectieve samenwerking met andere
afdelingen.

HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting techniek/ (technische) bedrijfskunde;
Enkele jaren ervaring met het aansturen van een team, met een herkenbare balans tussen 

Flexibiliteit en vasthoudendheid;
Procesmatig denken en handelen;
Sterk in plannen en organiseren;
Hands on mentaliteit, probleemoplossende en dienstverlenende instelling;
Communicatief vaardig, overtuigend en proactief;
Perfecte beheersing van de Nederlandse taal;
Goede beheersing van de Engelse taal;
Ervaring met het werken met ERP software;
Ervaring in een productie omgeving is een pré;
Ervaring in de elektronicabranche is een pré.

Productieleider (locatie: Breda)

Wat ga je doen?
IMT  is op zoek naar een doortastende Productieleider om ons Managementteam (MT) te versterken en het
productieproces van A tot Z in goede banen te leiden. Je bent een onmisbare sparringpartner van de Directeur en
neemt een stevige positie in binnen het MT. Samen bereiken jullie voor onze afdeling de gestelde (verbeter)doelen. 

Als Productieleider heb je de dagelijkse leiding over onze assemblagelijnen, het magazijn, de logistieke afdeling en
de afdeling kwaliteitsmanagement. Je bent verantwoordelijk voor alle facetten van het productieproces. Je verricht
jouw werkzaamheden in een 40-urige werkweek. In deze veelzijdige functie heb je een zeer zelfstandige rol en
daarom zoeken wij een daadkrachtig en ondernemend persoon met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en
technisch inzicht. Simpel gezegd: je zorgt ervoor dat een verkooporder binnen de gestelde termijn geproduceerd en
geleverd wordt aan de klant. Daarbij hoort ook het beheren van de voorraden, het plannen van de productie en het
personeel, aansturen van (productie)medewerkers en de administratieve verwerking daarvan.

Een ander belangrijk aspect binnen deze functie is het afstemmen van nieuwe projecten en wijzigingen samen met
R&D, inkoop en de productie.

Wat zullen je taken zijn?

       ter verbetering hiervan;

Wat verwachten we van je?

       mens- en resultaatgerichtheid;



Marktconform salaris;
Goede pensioenvoorziening;
Reiskostenvergoeding;
Voltijd dienstverband;
Fijne en informele werksfeer;
Snelgroeiende organisatie met moderne producten.

Wat bieden wij?

Jouw sollicitatie
Interesse? Mail jouw CV en motivatiebrief ter attentie van Petra Mester: petra.mester@intermodaltelematics.com

Productieleider


