Voor onze locaties in Baarlo (Limburg), Bleiswijk en
Naaldwijk (Zuid-Holland) zijn wij op zoek naar een

Assistent Teamleider
Plantise komt graag in contact met kandidaten voor de functie van Assistent
Teamleider voor onze productie locaties in Baarlo (Limburg), Bleiswijk en
Naaldwijk (Zuid-Holland).
In deze dynamische, leidinggevende meewerkfunctie ben je, samen met de
Teamleider, verantwoordelijk voor alle voorkomende productie werkzaamheden
op de vloer.
Als Assistent Teamleider doe je het volgende:
- Je organiseert het werk, instrueert en motiveert onze medewerkers
- Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden
- Je draagt verantwoording voor de arbeid en productie registratie
- Je rapporteert en bespreekt de behaalde resultaten met de Teamleider
- Maandelijks doe je actief mee aan het resultaatgericht afdelingsoverleg
Wat heb je nodig voor deze functie:
- Je hebt ervaring met leidinggeven aan 10/15 personen
- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en hebt minimaal MBO
werk- en denkniveau
- Je hebt basisvaardigheden computergebruik en bent bereid nieuwe applicaties
te leren
- Je kan snel schakelen zonder het overzicht te verliezen: je stuurt meerdere
processen tegelijkertijd aan
- Je bent positief ingesteld en helpt anderen hun doel te bereiken
- Je kan omgaan met wisselende werktijden, ook in het weekend
Werk jij graag in een dynamische omgeving met levende producten en wil je
graag leren? Beschik je over de potentie en ambitie om door te groeien naar de
functie van Teamleider? Reageer dan direct!
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kan je terecht bij Martin Flim,
Assistent General Manager Productie, op +31 (0)6 13 13 32 53.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij HRM op +31 (0)88 02
02 220 of via mail op HRM@plantise.com. Wij helpen je graag!

Meer informatie nodig?
Kijk op www.werkenbijplantise.com of www.plantise.com
Interesse?
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar HRM@plantise.com t.a.v. Hilde Aerts, HR manager

