Van Beest is in de wereldmarkt een vooraanstaand leverancier van een compleet assortiment
accessoires voor staaldraad, ketting en synthetische kabel. Het hoofdkantoor van deze
internationale onderneming is gevestigd in Sliedrecht. Een belangrijk deel van het assortiment
bestaat uit hoogwaardige hijsproducten, zoals sluitingen en haken, die naar meer dan 90
landen worden geëxporteerd onder de geregistreerde merknamen GREEN PIN® en
EXCEL®. Van Beest is een leidende organisatie in dit marktsegment. Het assortiment van
producten wordt o.a. toegepast in de offshore, industrie, visserij en landbouw. Service en
kwaliteit zijn de basis van het succes van de organisatie, waarin wereldwijd circa 120
werknemers actief zijn. Onze onderneming, met vestigingen in Nederland, Duitsland,
Frankrijk en de Verenigde Staten, groeit en wij bouwen onze internationale positie verder uit.

De continuïteit van onze productie en de hoge en constante kwaliteit van
onze producten zijn twee pijlers, waarop het succes van onze
onderneming rust. De afdeling Productie geeft hier in grote mate handen
en voeten aan. Voor deze afdeling zoeken wij een enthousiaste

Shift Manager (m/v) (fulltime)
De functie:
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de aansturing van één van de ploegendiensten in
de productie.
Het doel is om het gevraagde assortiment, met de juiste levertijd en tegen de juiste kwaliteit
zo efficiënt mogelijk te produceren. Hiertoe draag je er zorg voor dat:
 de medewerkers gemotiveerd en autonoom zijn;
 er een gezonde, geborgen en veilige werkomgeving aanwezig is;
 het milieu in acht genomen wordt.
Dit doe je in samenwerking met de Operators, Planner, Onderhoud en de Manager
Production, aan wie je tevens rapporteert.
Daarnaast ben je samen met de monteurs verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van
de machines.
Je hebt aandacht voor het team qua sfeer, motivatie en persoonlijke ontwikkeling.
Je bent iemand die oog heeft voor innovatie en verbeteringen op alle gebieden en streeft er
ook naar om dit samen met je team te bewerkstelligen.
Het profiel:










Een afgeronde opleiding op Associate Degree niveau (bij voorkeur in de richting
werktuigbouwkunde).
Ervaring in een productie-omgeving in een leidinggevende of aansturende functie.
Leidinggevende en organisatorische capaciteiten; je hebt overwicht, toont initiatief, bent
besluitvaardig en kan snel schakelen.
Ervaring in het opstellen van (project)plannen en bekendheid met de gebruikelijke
methodieken hiervoor.
Je kunt je team motiveren en stimuleren om het maximale uit hun werk te halen en je
geeft hierin zelf het goede voorbeeld.
Zelfstandig, gestructureerd, analytisch en accuraat kunnen werken.
Je bent een teamplayer, kwaliteitsbewust en betrouwbaar.
Je hebt een oplossingsgerichte instelling en een proactieve houding.
Kennis of ervaring met SAP is een pré.

Ons aanbod:
Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie aan in een sterke onderneming die groeit
en ruimte laat voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling en hier ook de ruimte en middelen
voor biedt. Het arbeidsvoorwaardenpakket is afgestemd op de zwaarte van de functie. Een
CAO-conform salaris.
Geïnteresseerd?
Reacties graag schriftelijk richten aan Joke Kreukniet: j.kreukniet@vanbeest.nl.

