PRODUCTION MANAGER
Locatie: De Lier, Nederland

BOAL Extrusion maakt onderdeel uit van de BOAL Group, een groep van bedrijven gevestigd in het Westland en het Verenigd
Koninkrijk. BOAL is wereldwijd leidend in het ontwerpen en produceren van aluminium kasdeksystemen voor de agrosector
die telers in Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Azië en Australasia ondersteunen bij de uitdaging om de wereldwijde
voedselvoorziening te vergroten. BOAL Extrusion is, samen met onze vestiging in het Verenigd Koninkrijk, al 50 jaar gespecialiseerd
in de extrusie van aluminium profielen voor de kassenbouw en de zonne-energiemarkt.
BOAL Extrusion levert profielen aan de diverse zusterbedrijven binnen de groep, maar heeft daarnaast ook jarenlange relaties
met eigen klanten. Met onze platte bedrijfsstructuur kunnen we snel reageren op wensen en behoeften van onze klanten en zijn
we in staat om zeer korte levertijden te realiseren. Er wordt in onze productieafdelingen gewerkt in drie-ploegendiensten met
ruim 130 collega’s aan het ontzorgen van onze klanten. BOAL Extrusion is als productielocatie een gevestigde onderneming. Vanuit
onze kernwaarden werken we samen, oprecht, eerlijk en respectvol aan het leveren van klantwaarde en het ontwikkelen van onze
medewerkers.

De functie
Als Production Manager geef je leiding aan de afdeling

Je stuurt op kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn in de

Production (Press, Packing en Expedition) en ben je

dagelijkse praktijk en vertaal je dit naar pragmatische

eindverantwoordelijk voor het proces van de aanvoer van

processen voor alle betrokkenen. Het doel is om de

aluminiumpalen tot het transporteren van de ingepakte

verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid zo laag

profielen naar onze klanten. Je bent verantwoordelijk voor het

mogelijk in de organisatie neer te leggen.

realiseren van de productiedoelstellingen en de structurele
verbetering van de productieoutput. Aangezien wij een

In deze functie is het jouw uitdaging om de productie om te

stabiele bezetting hebben, zijn belangrijke thema’s duurzame

vormen naar een efficiënte, wendbare en duurzame organisatie

inzetbaarheid en het ontwikkelen van jouw medewerkers.

die toekomstbestendig is. Het accent ligt daarbij op agile
werken en lean manufacturing en het continu verbeteren van

Samen met de Plant Manager, de Teamleaders, maar ook met

organisatie, machines en materiaal. Dit betekent ook dat je de

de collega’s van de andere afdelingen zorg je voor de juiste

bezetting in lijn brengt met geoptimaliseerde productie- en

kwaliteit, tijdigheid, veiligheid en efficiency van de productie.

logistieke processen. Je zorgt voor kennisdeling en informatie-

Het opzetten van dashboards en het delen van data via

uitwisseling en je organiseert verbeter- en innovatietrajecten.

rapportages met alle relevante betrokkenen voor inzicht en

Je motiveert en daagt je omgeving uit om resultaatgericht

overzicht van maken hier deel van uit. Daarnaast maak jij de

samen te werken. Je bouwt vertrouwen op, zodat je samen als

verbinding tussen directie en de productie.

organisatie en professional kunt groeien.
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Profiel

Plek in de organisatie

• Je hebt HBO werk- en denkniveau en beschikt over

Je rapporteert in deze functie aan de Plant Manager. In

een afgeronde technische opleiding richting Technische

totaliteit ben je verantwoordelijk 90 medewerkers waaronder

bedrijfskunde, WTB of vergelijkbaar.

ca. 25 uitzendkrachten.

• Je hebt 5+ jaar ervaring in een vergelijkbare rol bij voorkeur in
de maakindustrie (metaal).
• Je hebt uitgebreide ervaring in het werken met divers
geschoolde en multiculturele teams.
• Je hebt ervaring met verandertrajecten, LEAN Six Sigma
(idealiter Black Belt) en Agile werken.
• Je hebt aantoonbare ervaring in het analyseren, uitdenken en
optimaliseren van processen.
• Je hebt uitstekende prioritering- en planningsvaardigheden.

Wij bieden
• Een uitdagende en verantwoordelijke functie met veel
afwisseling;
• Een dynamische, veranderende werkomgeving met
enthousiaste vakmensen;
• Een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden die in
overeenstemming zijn met de inhoud van de functie;
• Een functie in een internationaal opererende organisatie.

• Je hebt ervaring met ARBO en veiligheidsprocedures die
aanwezig zijn in een ISO9001-productieomgeving.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve
vaardigheden in het Nederlands en Engels.

Solliciteren of meer informatie?
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met
Fiona Schepers (HR Manager) via telefoonnummer 0174-316173.
Stuur je schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV en motivatie,
naar hrnederland@boalgroup.com, onder vermelding van de
functietitel.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op
prijs gesteld.
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