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Manager Production sheet metal
Ben jij een technische duizendpoot met leidinggevende capaciteiten? En wil je in de
toekomst doorgroeien omdat je nog veel meer in je mars hebt? Dan hebben we een match!
De Manager Production sheet metal is verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief aansturen van
de afdelingen ponsen/lasersnijden en kanten bij Vencosteel. Je bent in staat om samen met jouw
team Vencosteel naar de volgende fase te brengen op gebied van digitalisering en automatisering.

Hoofdtaken Manager Production sheet metal
De primaire focus ligt op tijdig de juiste
kwaliteit leveren voor de beste prijs.
Daarnaast zorg je ervoor dat je met jouw team
de processen continu verbeterd. Je hebt een
sterke verbinding met de praktijk en hebt
voldoende inzicht en visie. Je bent op de hoogte
van de laatste trends in de industrie en zorgt
dat Vencosteel voorop loopt in digitalisering en
automatisering. Hiervoor beschik je over een
(middel)lange termijn visie. Je bent in staat om
nieuwe productietechnieken en automatisering
snel en succesvol te implementeren. Daarnaast
kijk je kritisch mee met de R&D afdelingen van
Vencomatic Group. De manager stuurt een team
van ongeveer 30 medewerkers aan en leidt het
productieproces in goede banen.
Jouw profiel
 HBO werktuigbouwkunde of technische
bedrijfskunde;
 je hebt minimaal 10 jaar werkervaring,
waarvan 5 jaar in een leidinggevende rol,
(bij voorkeur in plaatwerk);
 je bent kritisch, analytisch (breed en diep)
en werkt graag met mensen;
 je bent wendbaar, hebt een no-nonsense
mentaliteit, en bent creatief in het vinden
van echte oplossingen;
 je hebt naast technische kennis ook
voldoende organisatorische talent;
 je bent communicatief vaardig.

Wat hebben wij jou te bieden?
 een flexibele werktijdenregeling waarin jij
zelf je werktijden mag bepalen;
 een grote mate van vrijheid en
verantwoordelijkheid;
 ontwikkeling en doorgroei mogelijkheden
door het volgen van relevante cursussen en
opleidingen;
 gedreven teams met een gezellige en
informele werksfeer.
Ben jij de Manager die wij zoeken en ben je
op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Solliciteer dan nu door je CV, met een korte
toelichting, te sturen naar
solliciteren@vencomaticgroup.com.
Heb je vragen over de inhoud van de vacature?
Neem dan contact op met Wil van der Linden,
Manager Vencosteel, via 0497-517380.
Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.

