Teamleider Productie| Zaandam
Zorg jij samen met jouw team voor een optimaal productieproces? Zoek jij graag afstemming
met verschillende afdelingen in Zaandam maar ook met onze andere locaties? Constateer je
afwijkingen in het proces en reageer je daar adequaat op? Ben je communicatief, planprocesmatig en bereid om zelf ook de handen uit de mouwen te steken? Dan krijg je bij ons
de kans om te starten als Teamleider Productie!
Wat bieden wij jou:
- Inhoudelijk uitdagende en afwisselende baan waarbij mens, proces en operatie
centraal staat;
- De kans om jezelf te ontwikkelen als teamleider en onze business te leren kennen;
- Reguliere werkdagen van maandag tot en met vrijdag;
- Gezellige, informele werksfeer met korte communicatielijnen;
- Afwisselende en zelfstandige baan;
- Bij goed functioneren, de mogelijkheid tot een contract in vaste dienst.
De functie:
Als Teamleider Productie ben jij verantwoordelijk voor het gehele proces van onze
productielocatie Zaandam. Je geeft leiding aan het productieteam, deze bestaat uit tien
Productiemedewerkers. Wij zoeken een leider die coachend en taakgericht leiding geeft.
Daarbij heb je oog voor hun resultaten, gedrag en vaardigheden. Jij bent de vraagbaak
voor de afdeling. Op onze ‘facility’ locaties worden samen met andere depots dagelijks
gewerkt aan het beleveren van ruim 8000 adressen met onze facilitaire en hygiëne diensten.
Met zo’n 1200 productvariaties is er veel productdiversiteit mogelijk. Als Teamleider Productie
heb jij regelmatig afstemming met de verschillende teamleiders om het dagelijks proces
vlekkeloos te laten verlopen. Ook voorzie je het management van advies voor het behalen
van steeds betere performance.
Jouw taken:
- Aansturing, coachen, ondersteuning en training van productieafdeling;
- Zorgdragen voor een optimale flow door de productieruimte en het initiëren van
procesoptimalisaties;
- Bewaken van de kwaliteiten van onze producten;
- Afstemming zoeken met andere afdelingen zoals de klantenservice, technische
dienst, onze distributiedepots en met onze productielocatie in Ede voor de optimale
servicecycle;
- Eindverantwoordelijk voor de productieplanning;
- Het verbeteren van de kpi’s op kwaliteit, productiviteit en kosten;
- Continue contact en afstemmen onderhouden met leveranciers;
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Jouw profiel:
- HBO werk- en denkniveau, minimaal een MBO opleiding niveau 4 afgerond;
- Leidinggevende ervaring is geen vereiste, enige leidinggevende ervaring is een pré.
- Affiniteit met logistieke processen;
- Analytisch, kwaliteitsgericht en een helicopterview;
- Communicatief sterk en goed kunnen levelen;
- Je bent een harde werker en zoekt een baan met afwisseling;
- Je bent betrouwbaar en bereid om te leren.
Over ons
Elis is een internationale multiservice dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van
textiel, hygiëne e facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika en is marktleider
in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken 45.000 professionals lokaal in dienst
op 440 productie- en servicecentra in 28 landen. Met 11 vestigingen en circa 800
medewerkers is Elis in Nederland één van de grootste textieldienstverleners. Voor Elis
Nederland vormen de commerciële en professionele gedrevenheid, samen met een
herkenbare uitstraling, de belangrijkste pijlers voor succes.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Of wil je meer weten?
Stuur dan jouw gegevens naar Jaap Jansen, General Manager, jaap.jansen@elis.com.
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