Gezocht: Fulltime Assistent Productiemanager
Rotom is groeiende! Voor onze locatie in Maasbracht zijn wij ter aanvulling op het huidige team op
zoek naar een Assistent Productiemanager.
Vorig jaar zijn wij verhuisd naar onze nieuwe locatie en het team groeit door. Wij zoeken dan ook
versterking in de aansturende kant van de productie. In deze nieuwe rol ga je samen met de
productieleider verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken in de productie. Je
signaleert vanuit de 5S methode kansen om de huidige werkwijze te optimaliseren.
Verder bestaat jouw takenpakket uit:
 Je draagt mede zorg voor een optimale bedrijfsvoering van het productieproces;
 Je overlegt met het bedrijfsbureau over de planning;
 Je coördineert de voortgang van de productie binnen de vastgestelde richtlijnen;
 Je begeleidt bij de uitvoering van projecten;
 Je doet beleidsvoorstellen m.b.t. de toe te passen technologieën;
 Je handelt klachten en incidenten af;
 Je zorgt dat de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid gewaarborgd worden;
 Je ziet toe op de juiste toepassing van onze voorschriften;
 Je signaleert problemen in de procesvoering en afwijkingen aan het product;
 Je draagt bij in het vormgeven en uitdragen van onze veiligheidscultuur.
Dit ben jij:
 HBO werk- en denkniveau bij voorkeur richting technische bedrijfskunde;
 Aantoonbare affiniteit met techniek;
 Enkele jaren ervaring in een aansturende/ leidinggevende functie;
 Je weet jouw communicatiestijl aan te passen aan jouw gesprekspartner;
 Je hebt een sterk ontwikkeld veiligheids-, kwaliteits-, milieu en organisatiebewustzijn;
 Je bent analytisch sterk.
Wie zijn wij?
Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply
chain actief in 10 Europese landen met de hoofdvestiging in Son. Dagelijks zijn 500 enthousiaste
medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 160 MLN per jaar. Onze kernwaarden zijn:
kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.
Wat bieden wij?
Een salaris afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt;
Een telefoon en laptop van de zaak;
Veel verantwoordelijkheid vanaf dag 1;
Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd kan worden;
Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling;
Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur.
Kom jij ons team versterken? Stuur dan jouw korte motivatie en CV naar Eline van der Linden per
email hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0499 491012.

