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 8 productielocaties waar zowel bulkproducten als specials worden geproduceerd.
In het totaal zijn er zo'n 350 medewerkers werkzaam, waarvan het merendeel in de productie.

Binnen onze organisatie is een vacature ontstaan voor:

Voorman (1 fte)
Productielocatie Amsterdam (afdeling bulk, ploegendienst)
Taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een geautomatiseerde productieafdeling werkzaam in
een 3-ploegendienst met ca. 10-12 medewerkers;
Verantwoordelijk voor het uitdragen en borgen van bedrijfsbeleid;
Verantwoordelijk voor de geproduceerde kwantiteit en kwaliteit van de betonproducten;
Bij storingen actief achter begeleiden van het oplossingen van de storingen;
Verzuim van werknemers managen en terugkeergesprekken houden;
Personeelsplanning, vervanging regelen en afspraken bespreken met collega;
Controle van de beschikbare checklists;
Proces bewaken van het betonvoorziening;
Zorgdragen voor werkplek organisatie conform 5S methode;
Nieuw personeel op correcte wijze instrueren en begeleiden;
Functioneringsgesprekken voeren met medewerkers;
Het toezicht houden op de naleving van voorschriften en instructies m.b.t. arbo, milieu, kwaliteit en veiligheid;
Medewerkers informeren en instrueren m.b.t. arbo, milieu en veiligheid door middel van toolboxen;
Zorgdragen voor een prettige werksfeer en orde en netheid op de werkplekken.

Functie eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO+ werk en denkniveau;
Ervaring in het aansturen/leidinggeven binnen een (maak)productie omgeving in een 3 ploegendienst;
Kennis van productieprocessen en een sterke technische affiniteit;
Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;
Goed in staat om een optimale samenwerking tussen productie en technische dienst en kwaliteitsdienst
te borgen;
Overtuigingskracht en in staat een team te motiveren;
Flexibele instelling en in teamverband kunnen werken;
Kennis en ervaring met lean (5S) manufacturing, OEE, onderhoudsprogrammas’s of vergelijkbaar is een
pré.

Heb je belangstelling voor deze functie?
Je sollicitatie met CV kun je sturen naar sollicitaties@struykverwoinfra.nl. Voor meer informatie over deze functie
kun je bellen met Paul de Weers, Productiemanager Amsterdam, op 06-29373917.

