Struyk Verwo Infra is onderdeel van CRH plc, een mondiale producent en distributeur van hoogwaardige
bouwmaterialen en -producten met organisaties in 31 landen, 87.000 werknemers en 3.800 locaties. Door
constant te innoveren, vinger aan de pols te houden bij de klant en maatwerkoplossingen te bieden heeft Struyk
Verwo Infra de positie van marktleider in de publieke bestrating in Nederland verworven. De organisatie beschikt
over een uitgekiende mix van 7 productielocaties waar zowel bulkproducten als specials worden geproduceerd.
In het totaal zijn er zo'n 350 medewerkers werkzaam, waarvan het merendeel in de productie.

Wij zijn op zoek naar een:

Teamleider Productiebureau (1 fte)
Productielocatie Amsterdam (incidentele inzet op locatie Tiel)

Taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geeft leiding aan 3 Productiebureau medewerkers met alle bijbehorende facetten zoals bewaken van
werktijden, het houden van functionerings- en verzuimgesprekken, geven van toolboxen en sturen van
opleidingsbehoefte;
Fungeert als 1e aanspreekpunt namens het Productiebureau en bespreekt resultaten en aandachtspunten
met Hoofd Productiebureau en Plantmanager;
Ziet toe dat effectief en efficiënt gewerkt wordt binnen de daartoe gestelde kwalitatieve normen & eisen en
bewaakt daarbij de veiligheidsvoorschriften;
Coördineren en controleren van de administratieve- en receptiewerkzaamheden van de productielocatie op
het gebied van productie en expeditie
Verrichten van receptiewerkzaamheden zoals: telefoon aannemen, ontvangen postverwerking en eerste
aanspreekpunt voor externe chauffeurs en bezoekers;
Het verwerken van productiegegevens in het geautomatiseerde ERP-systeem;
Aanleggen van bestellingen en het inboeken van grond- en hulpstoffen;
Verwerken van afgetekende laadbonnen en afgeleverde handelsgoederen;
Verwerken van binnenkomende facturen;
Aanmaken van digitale pickbonnen en vrachtbonnen voor (contante) afhalers;
Zorgdragen voor de uitvoering van diverse werkprocessen volgens de bedrijfsstandaarden.

Functie eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau met tenminste 2 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie in een
productieomgeving;
Ervaring met (functioneel) aansturen van enkele medewerkers;
Sterke affiniteit met productieprocessen en bijbehorende administratie
Secuur en zorgvuldig, zonder het totaaloverzicht te verliezen;
Communicatief vaardig, oplossingsgericht, stressbestendig;
Flexibele instelling (werktijden liggen tussen 0600-18:00 uur en worden in overleg met collega’s afgestemd;
Affiniteit met automatisering en beschikkend over uitstekende applicatiekennis van softwaresystemen (o.a.
ERP en Word en Excel);
In bezit van rijbewijs B; het betreft een functie waarbij de standplaats Amsterdam is maar incidenteel zal men
op productielocatie Tiel ingezet kunnen worden.

Heb je belangstelling voor deze functie?
Je motivatiebrief met CV kun je sturen naar sollicitaties@struykverwoinfra.nl. Voor meer informatie over deze
functie kun je bellen met Michiel Lormann, Hoofd Productiebureau, op 06 22 47 01 86.

