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Wij zoeken een kandidaat voor de functie:

VOORMAN CASCOBOUW ( FULL-TIME)
Als Voorman Cascobouw ga je op onze cascobouw afdeling aan de slag
met moderne apparatuur en uitstekende faciliteiten. In een inspirerende
werkomgeving bouw je mee aan de meest innovatieve aluminium
casco’s voor onze superjachten. Je bent verantwoordelijk voor de bouw
van de casco’s en geeft leiding aan een groep medewerkers.

Taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leidinggeven aan een groep cascobouwers;
Zorgdragen voor de informatietoevoer, instructie en werkwijze naar de groep;
Coördineren van werkprocessen en bewaken van de voortgang;
Verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van het geleverde werk en het
vaststellen van eventuele corrigerende en preventieve maatregelen;
Bewaken van de planning en zorgdragen voor een efficiënt gebruikt van
materiaal en manuren;
Verantwoordelijk voor (verbetering van) de efficiency in zijn groep;
Verantwoordelijk voor het signaleren en oplossen van onveilige en ongezonde
situaties op de afdeling;
Deelnemen aan diverse werkoverleggen;
Het motiveren van een positieve werksfeer;
Toezien op orde en netheid, veiligheid en ARBO gerelateerde zaken;
Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technisch MBO werk- en denkniveau;
Ervaring in het aansturen van medewerkers op een productieafdeling;
Ervaring in aluminium jachtbouw;
Coachende of motiverende houding;
Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als in schrift
en je spreekt de Engelse taal;
Overzicht houden, prioriteiten kunnen stellen;
Oog voor kwaliteit;
Kostenbewust;
Proactieve, gedreven houding.

Interesse:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
met Bart Winters (Productieleider Cascobouw) of Arend Straatsma
(HR Manager), telefoonnummer 0527 243131.
Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een
korte motivatie naar vacatures@royalhuisman.com.

www.royalhuisman.com

