Stikkers International is een organisatie die bedrijven ontzorgt en ondersteunt op een
aantal gebieden, maar met sterke focus partner is in de intralogistiek. De hoofdactiviteit
van Stikkers is het uitvoeren van industriële installatie-, (de)montage- en
onderhoudsklussen, zowel mechanisch als elektrisch. Daarnaast stelt de uitgebreide
know-how Stikkers in staat installaties of logistieke systemen verder te optimaliseren.
Hierdoor is Stikkers succesvol uitgegroeid tot marktleider in de Nederlandse markt.
Stikkers International is gevestigd in Raamsdonkveer en telt een jong en dynamisch
team van ongeveer 50 medewerkers. Daarnaast werken we met een flexibele schil van
nog eens 40 technicians in het veld.
We zijn open minded en willen onze collega’s de ruimte bieden om zich te ontplooien.
Hierbij houden we van enthousiasme en pro activiteit. Jij ziet de kansen, wij stellen de
middelen beschikbaar.
Voor onze speedshop zijn wij op zoek naar een:
Werkplaats chef
Functiebeschrijving
Als werkplaats chef ben je verantwoordelijk om op basis van de productieorderplanning
het werk zo efficiënt mogelijk te verdelen onder jouw mannen in de werkplaats. Natuurlijk
werk je indien nodig zelf mee. Hierbij is het van belang dat je zo optimaal mogelijk omgaat
met urenbesteding en materiaalgebruik. Tevens draag je zorg voor een goede
leverbetrouwbaarheid en productiekwaliteit.
Kennis en vaardigheden
Wij zoeken een collega op MBO 4 werk- en denkniveau. Je beschikt over een goede kennis
en ervaring in productie technieken, lasprocessen, ARBO en milieu (gevaarlijke stoffen).
Verder beschik je een heftruck en VCA certificaat en ben je in bezit van het rijbewijs B. Je
beschikt over goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal. Je
bent proactief, werkt praktisch en oplossingsgericht en beschikt over een flinke dosis
creatieve inventiviteit.
Werkzaamheden
• Efficiënt verdelen van het werk op basis van de productieplanning.
• Wekelijks, en indien nodig dagelijks, de capaciteitsbehoefte afstemmen met
Manager Operations.
• Zorgen voor de dagelijkse urenregistratie van het personeel en controle op
correctheid.
• Tijdig ageren bij (mogelijke overschrijding) van gecalculeerde productie-uren.
• Toetsen leverbetrouwbaarheid en kwaliteit eigen productieonderdelen.
• Zorgdragen voor een opgeruimde en veilige werkplaats.
• Voorraadbeheer staalproducten in nauwe samenwerking met Manager Operations.
• Ondersteuning bieden bij opmaak calculatie (Verkoop).
• Begeleiding van stagiaires.
• Back-up rol voor werkzaamheden TD en magazijn.
Wij bieden een zelfstandige en verantwoordelijke baan binnen een dynamische organisatie.
Een prettige werksfeer binnen een groep gemotiveerde collega’s zorgt voor het nodige
werkplezier.
Spreekt bovenstaande aan en zou je wel eens kennis willen maken, dan zou ik je graag
uitnodigen voor een kop koffie. Stuur je CV en motivatie per e-mail naar Ilse Reinders
(HR); ir@stikkers-international.com en we nemen contact met je op. Mocht je vragen
hebben dan kun je Ilse telefonisch bereiken op 06 454 26 980.

