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Bedrijfsleider – Fulltime
Locatie: Alphen aan den Rijn
Functieomschrijving
Als bedrijfsleider van locatie Alphen aan den Rijn ben je verantwoordelijk voor het coördineren en
leidinggeven van drie verschillende afdelingen, namelijk werkvoorbereiding, de staalafdeling en de
lasrobotafdeling met zo’n 20 – 30 medewerkers. Het doel is een optimaal verloop van de werkzaamheden
d.m.v. planning, coördinatie, leidinggeven, coachen, procesoptimalisatie en controle. Je draagt zorg voor de
kwaliteit en OTD.
Functie inhoud
Taken en verantwoordelijkheden
 Opstellen van een productieplanning en personele bezetting
 Leidinggeven en controleren van werkzaamheden
 Het meten en bewaken van OTD en kwaliteit.
 Bewaken van efficiency, productiviteit en productiekosten.
 Coördinatie en uitvoering van verbeteracties.
 Opstellen, implementeren en bewaken van werkprocedures.
 Oplossen van (mogelijk complexe) problemen
 Overleggen met interne afdelingen
 Voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken
 Coachen, stimuleren, motiveren van medewerkers en zorgen voor de juiste werkomstandigheden
en sfeer van de afdelingen.
 Aansturen en begeleiden van whiteboard meetings
 Rapporteert aan directie.
 5S
Bevoegdheden
 Bij afwezigheid van de directie is de productieleider bevoegd tot het nemen van
besluiten van operationele aard.
 Het nemen van beslissingen t.a.v. de inzet van mensen en middelen.
 Het besluiten tot overwerk op de afdeling werkvoorbereiding en productie.
 Het besluiten tot inlenen van tijdelijk personeel.
 Het geven van verlof aan de medewerkers op de afdeling werkvoorbereiding en productie.
 Het plegen van overleg met leveranciers en klanten.
Functie-eisen
 Diploma HBO Technische Bedrijfskunde of HTS Werktuigbouwkunde
 Minimaal 5 jaar ervaring met plaatwerk, constructiewerk in de metaalsector
 Minimaal 1 jaar ervaring met leidinggeven/coachen
 Flexibel, geen 9 – 5 mentaliteit
Kerncompetenties
Kwaliteitsgericht;
Technisch inzicht;
Sociaal;
Bestuurlijke competentie;
Emotionele competentie;

accuraat, aanpassingsvermogen en resultaatgericht
kennis up to date, tekening lezen, procesbewust, creatief
samenwerken, flexibel, organisatiebewust en klantgericht
Leidinggeven/coachen, plannen en organiseren, oplossingsgericht en
innovatief
Integriteit, stressbestendigheid
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Bedrijfsprofiel
Kasteel Metaal, gevestigd te Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn, is een toeleveringsbedrijf. Wij leveren
zowel eenmalig maatwerk als serie producten in staal en non-ferro materialen.
Voorbeeld van producten zijn frames en bordessen, onderdelen van melkrobots en onderdelen voor de
jachtbouw.
Kasteel Metaal heeft in totaal meer dan 60 gemotiveerde medewerkers. In de 90 jaar dat het familiebedrijf
bestaat is het onderscheidend vermogen vooral gelegen in goed vakmanschap in combinatie met de
modernste technieken zoals robot gestuurde laser / las- en zetmachines. Kwaliteit en betrouwbaarheid
hebben we hoog in het vaandel staan. Hetzelfde geldt voor de cultuur: een gezellige familiesfeer in een
bedrijf waar men weet wat aanpakken is.
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Solliciteer dan direct!
Schrijf een motivatiebrief met CV aan:
Kasteel Metaal BV
t.a.v. P&O
Hoge Rijndijk 205
2382 AL Zoeterwoude Rijndijk
tel:
071 541 1211
email: info@kasteelmetaal.nl
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