Vacature Assistent Productieleider Hoogwerkers m/v
Custers Hydraulica BV in Venray ontwikkelt, produceert en verkoopt aluminium steigers,
hydraulische hoogwerkers en aanverwante producten. In onze visie streven we naar
kwaliteit en maatwerk, waarbij we producten leveren die het mogelijk maken om
werkzaamheden op hoogte op een veilige en effectieve wijze uit te voeren. Altijd veilig de
hoogte in, dat is waar Custers Hydraulica B.V. voor staat.
Om verdere groei van onze organisatie mogelijk te maken zijn we voor onze
productieafdeling Hoogwerkers op zoek naar een Assistent Productieleider, die
gewend is oplossingsgericht te denken en te werken. Samen met de Productieleider stuur
je de afdeling Hoogwerkers aan, bestaande uit ca. 10 medewerkers. Je legt
verantwoording af aan de Productieleider.
Je woont in de omgeving van Venray en je bent een sterke persoonlijkheid, die al enkele
jaren in een (assistent) leidinggevende functie in een productieomgeving werkzaam is.
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit: directe aansturing van de productie- en
magazijnmedewerkers en het toezien op de kwaliteit en output van de productie.
Daarnaast behoren tot je takenpakket: procesverbeteringen initiëren en doorvoeren en
het opzetten van een productieplanning.
De functie-eisen zijn:
-Minimaal MBO Werktuigbouwkunde opleiding of gelijkwaardige kennis en
capaciteiten;
-Ervaring als (assistent) leidinggevende in een productieomgeving;
-Kennis van hydrauliek en elektra.
De gewenste competenties zijn:
-Communicatief vaardig;
-Teamplayer;
-Resultaatgericht;
-Motiverend;
-Stressbestendig, daadkrachtig en energiek;
-Een enthousiaste aanpakker;
-Affiniteit met elektronische besturingstechnieken en hydraulische systemen.
Het betreft een fulltime functie voor 40 uur per week in dagdienst. De functie is per
direct beschikbaar. Je komt te werken in een groeiende internationale organisatie waar
ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling. Wij zijn gevestigd in Venray (NoordLimburg). Onze cultuur is informeel, ambitieus en klantgericht. Voor deze functie bieden
wij marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Ben je nieuwsgierig geworden naar de vacature en onze organisatie? Neem dan contact
op met Eric Mommers, Productieleider Hoogwerkers. Wij zijn iedere dag telefonisch
bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur via 0478-553000. Of stuur een rechtstreekse mail met
jouw sollicitatie naar e.mommers@custers.nl. Neem ook eens een kijkje op onze website
www.custers.nl voor meer informatie over onze organisatie en onze producten. Wij zien
jouw sollicitatie graag tegemoet!

