Chef Werkplaats

Van Echtelt Metaal B.V., waar vakmanschap, kwaliteit,teamwork en ambitie samensmelten
Van Echtelt Metaal B.V. is een specialist in metaal- en staalconstructiewerk in een breed toepassingsveld. Wij leveren aan de woningen utiliteitsbouw en de agrarische sector. Ook hebben wij diverse kunstwerken geproduceerd.
Wij zijn sterk in staal, waarbij de constructies gebogen, schuin of rond lopen. Ook renovatiewerk behoort tot ons speel veld. Naast
staal, werken we ook met andere materialen.
Het bedrijf is voortgekomen uit een 100 jaar oud staalconstructie- en installatiebedrijf. Wij zijn als Van Echtelt Metaal B.V. sinds 2008
zelfstandig verder gegaan. Wij zijn gevestigd in Wijk bij Duurstede, waar we met 15 mensen werken.
Binnen onze organisatie heerst een informele sfeer met veel mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen.
Functieomschrijving
Als Chef Werkplaats geef je leiding aan alle operationele activiteiten in de werkplaats, en ben je verantwoordelijk voor het plannen,
uitvoeren, controleren en goed functioneren van de dagelijkse werkzaamheden aldaar. Ook ben je verantwoordelijk voor veili gheid en
lean-management in de werkplaats.
Je begeleidt, coacht de werkplaatsmedewerkers en stagiaires, en helpt hen zich te ontwikkelen.
Verder ben je direct aanspreekpunt voor de directie, en draag je bij aan rendementsverbeteringen van de uitvoering.
Werkvoorbereiding is tevens een belangrijk onderdeel van de functie.
Taken
• Coördinatie, planning en evaluatie van de dagelijkse werkzaamheden.
• Houden van werkoverleg en voortgangsgesprekken met de werkplaatsmedewerkers.
• Effectieve afstemming en samenwerking met directie en tekenaars en montagemedewerkers.
• Frequent overleg met transporteurs en leveranciers.
• Werken volgens de kwaliteits- arbo-, milieu- en VCA-richtlijnen.
• Opzetten en aansturen van kwaliteits- en verbeterprocessen in het productieproces.
• Werkvoorbereiding, o.a. inkoop en calculatie.
• Coördinatie en planning van de dagelijkse werkzaamheden in de werkplaats en
voortgangsbewaking daarvan.
Gevraagde eigenschappen
Een technische, commerciële en resultaatgerichte instelling.
Goede communicatieve- en leidinggevende vaardigheden.
Proactieve- en kritische instelling.
Opleidingseisen
Opleiding MBO werk- en denkniveau (bij voorkeur WTB).
Meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie.
Informatie en sollicitatie
Op onze website www.vem.nl is alle informatie over onze organisatie, en werkzaamheden terug te vinden.
Ben je op zoek naar een uitdagende veelzijdige functie, heb je een grote mate van zelfstandigheid en vind je het prettig om s amen te
werken in een ervaren team? Dan komen wij graag met jou in contact. Wij ontvangen dan graag je motivatie en CV, je kunt dez e
sturen naar administratie@vanechtelt.nl

