
 

 

 

Vacature Productieleider (m/v) 

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden 

De productieleider is binnen Nossin FMI verantwoordelijk voor een zo efficiënt en effectief mogelijke 

doorstroom van goederen in de keten van inkoop tot uitlevering naar de klant. Hierbij rapporteert de 

productieleider rechtstreeks aan de directeur en staat in direct contact met diverse afdelingshoofden. 

Als productieleider ben je de drijfveer achter de productieorganisatie, je hebt als doel de dagelijkse 

gang van zaken goed te laten verlopen. Hierin krijg je de volledige verantwoordelijkheid over de 

productie toegewezen, een hoge mate van eigen initiatief en zelfsturing zijn hierbij erg belangrijk. 

o Ervoor zorgen dat de gevraagde levertijd gerealiseerd wordt. 

o Het verdelen, begeleiden en controleren van de werkorders op de werkvloer. 

o Leidinggeven aan diverse teams. 

o Opstellen van rapportages met betrekking tot de performance en aanbevelingen. 

o Bij alle fabricageprocessen de juiste manier van werken controleren en optimaliseren. 

Eventueel door andere collega’s in te schakelen of met hulp/ondersteuning van derden. 

o Het toezicht houden op de naleving van het kwaliteitsbeleid binnen het productieproces (ISO 

9001). 

o Het wijzigen en continue verbeteren van processen, werkwijzen en inrichting van systemen 

om een efficiëntere of effectievere doorstroom van producten te kunnen genereren. 

Functie-eisen 

o Je bent gedreven en beschikt over goede contactuele eigenschappen. 

o Je hebt (van nature) goede leidinggevende capaciteiten en motiveert teamwork.  

o Naast een goede motivatie heb je een gedegen bedrijfskundige opleiding genoten en heb je 

de capaciteit om processen te analyseren en te verbeteren. 

o Je hebt affiniteit met techniek. 

o Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid. 

o Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. 

o Je haalt er energie uit om voor het bedrijf klaar te staan en echt iets te betekenen. 

o Kwaliteit staat bij Nossin FMI hoog in het vaandel. Dit verwachten we ook bij jou. 

o Je bent stressbestendig en voelt je op je plaats in een dynamische omgeving. 

o Je gaat de uitdaging aan om het bedrijf met jouw inzet naar een hoger niveau te tillen.  

Wij bieden 

Een variërende fulltime baan (38u) in een gezond, groeiend familiebedrijf. Korte interne 

communicatielijnen. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Kijk voor meer info op www.nossin.nl of stuur uw sollicitatiebrief + CV naar info@nossin.nl  

t.a.v. Robert Nossin. 


