Productieleider Verspaning
Wat is je uitdaging als Productieleider Verspaning?
Technology Twente is op zoek naar een productieleider die de leiding neemt over de dagelijkse gang van
zaken in de werkplaats. In goed overleg met Planning zorg je samen met jouw team voor een correcte en
efficiënte realisatie van de planning. Het team bestaat voornamelijk uit ervaren CNC Frezers en Draaiers,
waarbij aansturing van het CNC frezen het meest van de tijd zal vragen. Kortom, het is jouw uitdaging om
samen met je team te zorgen voor een veilig, geoptimaliseerd en betrouwbaar productieproces.
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?








Je motiveert en coacht ±25 medewerkers in hun ontwikkeling en bent verantwoordelijk voor de
personele bezetting.
Je zorgt voor een zo goed mogelijke detailplanning van de machines en bewaking van de voortgang
van de werkzaamheden.
Je adviseert management betreffende aanschaf van machines, nieuwe bewerkingstechnieken,
scholing en samenwerkingspartners.
Je coördineert het onderhoud van het machinepark en je begeleidt eventuele reparaties.
Je bent naast je leidinggevende taken voortdurend bezig om het productieproces te verbeteren. En
je denkt mee in de juiste gereedschapskeuze en bewerkingsstrategie.
Je ontwikkelt constant kennis en kunde van collega's in lijn met technische ontwikkeling van
producten en bedrijfsprocessen.
Je fungeert als sparringpartner voor de werkvoorbereider.

Wat breng je mee als Productieleider Verspaning?






Je beschikt over een MBO+/HBO werk- en denkniveau met vanzelfsprekend voldoende kennis van
tekening lezen, aangevuld met leidinggevende vaardigheden.
Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring in de verspanende metaalindustrie. Je beschikt over
uitgebreide ervaring als verspaner, bij voorkeur in het 5-assig frezen.
Ervaring in het leiding geven is een pré. In het bezit zijn van potentiële leiderschapskwaliteiten en
goede communicatieve vaardigheden is een vereiste.
Je bent recht door zee en weet je enthousiasme over te brengen op de medewerkers. Je bent
creatief, besluitvaardig en je streeft de hoogste kwaliteit na. Daarnaast werk je nauwgezet, ben je
een echte teamspeler en je bent flexibel.
Je kunt snel schakelen en werken onder tijdsdruk, waarbij je klanttevredenheid erg belangrijk vindt.

Als Productieleider Verspaning ben jij naast een echte people manager ook prestatiegericht en is het jouw
doel om het hoogste rendement te halen uit de combinatie van mens en machine.

Wat heeft Technology Twente jou te bieden?







Direct dienstverband bij Technology Twente. Deze functie ontstaat door uitbreiding van onze
organisatie en heeft een structureel karakter.
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Marktconform salaris afhankelijk van je ervaring, CAO Metaal & Techniek, 25 vakantiedagen en 13
adv-dagen.
Persoonlijke groei en ontwikkeling. Technology Twente is constant aan het innoveren en
ontwikkelen. Daarom biedt Technology Twente jou volop ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v.
opleidingen en cursussen.
Een platte organisatiestructuur en korte lijnen. Er wordt gedacht in innovaties en verbeteringen om
veranderingen in de markt te volgen en concurrentie een stap voor te zijn.

Werken bij Technology Twente betekent werken bij een innovatief, ondernemend bedrijf waar 'kracht door
samenwerking' centraal staat. We hechten veel waarde aan een collegiale, prettige werksfeer.
Werken bij Technology Twente:
Technology Twente is een toeleverancier van complexe fijnmechanische onderdelen en samengestelde
onderdelen. Al decennialang produceren wij metalen onderdelen voor onze tevreden klanten, veelal uit
veeleisende markten waar continuïteit hoog in het vaandel staat. Samenwerken op een professionele
manier in een informele, no-nonsense omgeving waar open communicatie de boventoon voert.
Deze vacature is zeer interessant voor de techneut die een volgende stap in zijn technische carrière wil
maken en zich wil ontwikkelen in het leiding geven in een werkplaats.
Ben je op zoek naar mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap?
Zoek je een plezierige informele werkomgeving met grote diversiteit aan onderwerpen en gerenommeerde
klanten die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van medewerker en product?

Maak dan graag je interesse in deze positie kenbaar door contact op te nemen met:

Bas Schunselaar, Managing Director
Telefoon: 06 14775454
Email: bschunselaar@technologytwente.nl

