
Meewerkend Voorman
32-40 uur per week

In de functie van Meewerkend Voorman ben je verantwoordelijk voor het verdelen van de werkzaamheden

en opvolgen van de voortgang, zodat de ingeplande producten binnen de gestelde tijd worden 

geproduceerd conform de gestelde specificaties. Daarnaast stuur jij je ploeg aan; jij hebt de dagelijkse 

leiding, begeleid inwerktrajecten, hebt focus voor de ontwikkeling van je medewerkers en bent scherp 

op het voorkomen van verzuim. Tijdens de dagelijkse meetings neem jij de voortouw, je bent gericht op 

verbetering. De functie doet een beroep op zowel je technisch inzicht als je communicatieve vaardigheden.

Je belangrijkste taken zijn:

-    Het toezien dat de werkzaamheden volgens de planning worden uitgevoerd zowel kwantitatief als 

kwalitatief en daar waar nodig in overleg treden met de productieleider om zaken te wijzigen.

-    Het instrueren, ondersteunen en motiveren van de medewerkers. Zorg dragen dat de werkzaamheden 

volgens de voorschriften verlopen.

-   Toezien op orde en netheid, onderhoud en veiligheid op de werkplek.

-   Mensen opleiden, zodat ze kunnen functioneren in zelfsturende productiecellen.

-   Uitdragen en onderhouden van de “Lean Principles” (5S, flow, enz.).

-   Leidinggeven aan de ploeg.

-   Terugkoppelen van problemen met de productie, werkmethoden, geplande uren en bezetting.

-   Begeleiden van uitzendkrachten.

-   Heeft regelmatig overleg met de productieleider over de voortgang van de planning.

-   Is eerste aanspreekpunt in de ploeg aangaande kwaliteitsissues en doet verbetervoorstellen.

Jouw profiel:

-  Jij beschikt over een afgeronde MBO opleiding richting Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar.

-  Hebt ervaring in een vergelijkbare omgeving.

-  Sterke interesse in productieprocessen en Lean Manufacturing.

-  Solide kennis van verspaning, CNC-bewerkingen en besturing.

-  Je hebt een stevige persoonlijkheid en stelt hoge doelen aan jezelf en je omgeving.

-  Communicatief ben je sterk en je weet onder druk concreet en opbouwend te blijven communiceren.

-  Gezonde dosis humor en lef.

-  Bereid om te werken in drieploegendienst.

Hebben wij je interesse gewekt? Voor meer informatie mag je contact opnemen met Dian de Ruijter.

Je kunt ook aan haar je sollicitatie richten; d.deruijter@wouterwitzel.nl

Wij bieden: 
-  Een uitdagende functie bij een 

ondernemende organisatie.   

 -  Volop ruimte voor groei en ontwikkeling.

-  Uitstekende primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden.       

-  Uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

-  Een motiverende, informele werksfeer.
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