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Productiemanager
Functieomschrijving

Je geeft, samen met je collega Productiemanager, leiding aan ca. 30 medewerkers en draagt
bij aan het realiseren van de productiedoelstelling. Met recht neem je de touwtjes in handen
in het hart van ons bedrijf! Je werkt nauw samen met de medewerkers zowel op de werkvloer als op kantoor, je bent hierbij de verbinding tussen directie en personeel.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Je geeft, samen met je collega Productiemanager, leiding aan de productie (circa 25 FTE).
• Je ziet toe op de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden en faciliteert bij het
verhelpen van afwijkingen of bij stagnatie.
• Je zorgt voor een optimale afstemming van activiteiten door het voeren van overleg met
o.a. je collega Productiemanager, Office Manager en Directie.
• Je analyseert de oorzaken van stilstanden en afwijkingen t.o.v. de normen en draagt
zorg dat deze structureel worden opgelost.
• Je bent verantwoordelijk voor personele aangelegenheden, zoals functionerings- en
beoordelingsgesprekken, werkoverleg, ziekteverzuim en opleidingen.
• Je zorgt dat veilig werken verder wordt ingebed in de organisatie.
• Je hebt een ‘aanjaagfunctie’ in het verder verbeteren en optimaliseren van de processen in
de fabriek.
Wie ben jij? Iemand die …
• Collegiaal en loyaal is.
• Communicatief sterk is.
• Verantwoordelijkheid neemt.
• Kennis heeft van de matrassenindustrie.
• Ervaring met de werkzaamheden met
betrekking tot het maken van de productie
(naaien/lokken/biezen/tuften) is een pré.
• Fysiek in goede conditie is.
• Bevlogen en enthousiast is

Wat wij bieden?
• Contract voor 6 maanden voor minimaal 24
uur/p.w.
• een bruto salaris tussen de €2.500 en
€ 3.400 (op basis van full-time)
• mogelijkheden tot een contract voor
onbepaalde tijd.
• Een gezellige werksfeer.

Over het bedrijf?
Wij zijn een familiebedrijf met ruim 40 jaar ervaring. We produceren matrassen en toppers
van hoogwaardige kwaliteit en leveren vakmanschap! Ons bedrijf is goed bereikbaar, zowel
met de auto als met het O.V. (5 minuten loopafstand van het station Cuijk).
Wil je een kijkje achter de schermen, dat kan: https://vimeo.com/396436652
Interesse?
Mail je CV en motivatiebrief naar: info@matefa.nl
t.a.v. Yasmin Batur, Lange Beijerd 11, 5431 NR Cuijk

Lange Beijerd 11 (Expeditie 1) | Cuijk
Wij beschikken over voldoende parkeergelegenheid.

