Als meewerkend werkvoorbereider of meewerkend voorman/vrouw ben jij bij Gerritsen
van Groningen hét aanspreekpunt voor de metaalbewerker medewerkers. Naast de
zorg voor het juist afwikkelen van de orders, bestellingen, voorraad en logistiek ben jij
tevens de rechterhand van de directeur met betrekking tot de aansturing van de fabriek.
Binnen deze verantwoordelijke functie, kom je te werken bij een modern familiebedrijf
waar je gemiddeld 39 uur per week werkt tegen een passend salaris.

Als meewerkend voorman/vrouw zorg jij voor een goed verloop van de technische
productiewerkzaamheden. Samen met het team van metaalbewerkers zorg je voor het
juist en ordelijk opleveren van de orders. Je bent in staat om volgens Achterhoeks
vertrouwen te werk te gaan. Flexibiliteit, klantgericht en resultaatgericht zijn de pijlers die
wij onze klanten willen bieden en dus verwachten van onze medewerkers.

Gerritsen van Groningen heeft een uitgebreid machinepark met geavanceerde
apparatuur en gespecialiseerde kennis in huis, waardoor intern en extern talloze
bewerkingstechnieken en andere werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Enkele
van onze competenties zijn o.a.: stansen, dieptrekken, forceren, frezen en ponsnibbelen.
We staan voor snelle levertijden en oog voor uw kosten, maar bovenal voor het
fabriceren van hoogwaardige producten. Gerritsen van Groningen hecht waarde aan
een goede relatie met haar klanten.

•
•

Je hebt ervaring als meewerkend voorman/vrouw of aantoonbare ervaring in
een soortgelijke functie;
Je hebt ervaring in een aansturende rol (is een pré);

•

Je kunt het overzicht behouden en prioriteiten stellen;
Je hebt een technische achtergrond, bij voorkeur in metaalbewerking.

•

Een werkweek van gemiddeld 39 uur per week;

•

Een maandloon afgestemd op je kennis en ervaring;
Een uitdagende baan bij een organisatie waar een goede werksfeer heerst;

•

•
•
•

Een lerende omgeving waar scholing en cursussen worden vergoed;
Een no-nonsense cultuur binnen een modern familiebedrijf.

Ben jij de gemotiveerde en enthousiaste meewerkend werkvoorbereider of meewerkend
voorman/vrouw die wij zoeken? Neem contact met ons!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
MEEWERKEND VOORMAN/WERKVOORBEREIDER
Functiefamilie

Functienaam / functiegroep

Meewerkend voorman/
werkvoorbereider

Meewerkend voorman/werkvoorbereider / 3

Positie in de organisatie

Rapporteert aan de directeur
Geeft direct leiding aan de
productie medewerkers
Resultaatgebieden

Productieplanning
Productieactiviteiten plannen,
zodanig dat deze efficiënt en
effectief uitgevoerd kunnen
worden.

Inkoop
Materialen, gereedschappen
en hulpmiddelen ingekocht,
zodanig dat de organisatie tijdig
en over de juiste hoeveelheid
benodigdheden beschikt

Doel van de functie

Het leiden van de productieactiviteiten en de daarmee samenhangende aansturing van de Productiemedewerkers,
zodanig dat de klanttevredenheid en klantloyaliteit aan Gerritsen – Van Groningen gewaarborgd blijven.

Competenties

Activiteiten

Stelt de werkplanning op, rekening houdend met de
beschikbaarheid van mensen, machines, materialen,
de gewenste leverdata, stemt de planning af met de
productiemedewerkers en ziet toe op de naleving
hiervan.

Accuratesse en integriteit

Controleert en coördineert de voortgang van de
activiteiten, signaleert de knelpunten binnen de
productie en neemt de bijbehorende corrigerende
en preventieve maatregelen.

-

Koopt in overleg met de directeur materialen, gereedschappen en hulpmiddelen voor de productie in bij
vastgestelde leveranciers en binnen de afgesloten
raamcontracten;
Geeft richting en invulling aan het voorraadbeheer van
materialen, gereedschappen en hulpmiddelen ten
behoeve van productie
Controleert de ingekochte materialen, gereedschappen en hulpmiddelen op correctheid, volledigheid en
kwaliteit.

-

Houdt zich nauwgezet aan de geldende procedures met
betrekking tot kwaliteitsbeleid, arbo-, milieu- en
veiligheidsbeleid;
Signaleert pro-actief en onderneemt tijdig actie om
fouten/afwijkingen in de werkprocessen te corrigeren;
Gaat zorgvuldig om met en maakt geen misbruik van
vertrouwelijke bedrijfs- en klantgegevens

Betrokkenheid en collegialiteit
-

Is altijd bereid collega’s te ondersteunen en neemt hier
zelf initiatieven toe;
Voelt zich verantwoordelijk voor het goed functioneren
van de productie
Werkt op plezierige en constructieve wijze samen
met collega’s
Leidinggeven en motiveren
-

Is motiverend en stimuleren naar medewerkers om
werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren en samen
te werken

Medewerkers aansturen
Medewerkers aansturen, zodanig
dat zij de doelstellingen van
hun werkzaamheden kunnen
realiseren.

Productiewerkzaamheden
Productievoorbereiding en
bewaking, zodanig dat
productiewerkzaamheden op
een efficiënte en effectieve
manier uitgevoerd kunnen
worden volgens de geldende
normen en richtlijnen..

Begeleidt, instrueert, coacht en motiveert de
productiemedewerkers;
Voert samen met de directeur de evaluatiegesprekken
met de productiemedewerkers;
Functienaam / functiegroep

Initieert indien nodig werkoverleg

Plannen en organiseren
-

Zet medewerkers efficiënt en een effectief in zodat de
werkzaamheden binnen de werkplaats tijdig en correct
afgerond worden
Weet prioriteiten te stellen;
Verliest zich niet in operationele activiteiten, maar houdt
ook rekening met zaken die op zijn functie van
toepassing zijn.

Houdt direct toezicht op het gebruik van werkkleding
en de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen;

Stressbestendigheid en doorzettingsvermogen

Informeert en deelt kennis en expertise over ontwikkelingen binnen de metaalindustrie en binnen de
organisatie.

-

Controleert de opdrachten en werktekeningen op
volledigheid en neemt indien noodzakelijk de bijbehorende corrigerende maatregelen;

Uitdrukkingsvaardigheden en overtuigingskracht

Bedient een productiemachine of bepaalde onderdelen van een machinelijn volgens de geldende voorschriften op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en
veiligheid;
Ondersteunt, indien noodzakelijk, bij de uitvoering van
productiebewerkingen;
Controleert en coördineert de kwaliteit en kwantiteit
van de productie binnen vastgestelde richtlijnen en
procedures;
Signaleert storingen, draagt zorg voor het noodzakelijk
preventief onderhoud aan de productiemiddelen,
voert zelfstandig eenvoudige of routinematige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit en organiseert
en begeleidt onderhoud aan productiemiddelen door
derden.
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-

-

-

Is in staat om onder tijdsdruk te werken en effectief te
blijven presteren
Houdt zich aan afspraken en weet effectief om te gaan
met tegenslag of weerstand
Draagt zorg voor het behalen van de afgesproken
resultaten door zich actief in te zetten voor de organisatie.
Luistert actief naar anderen en communiceert met collega’s,
klanten en derden op een professionele, begrijpelijke en
bondige manier;
Legt helder aan collega’s uit hoe en waarom iets gedaan
moet worden;
Heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift

Vak- en productkennis
-

Heeft een uitgebreide kennis van voorbewerking,
constructiewerk, plaat- en pijpwerk en bankwerk en weet
dit toe te passen in de dagelijkse werkzaamheden;
Past kennis van de toepassing van gereedschappen,
materialen en productietechnieken toe in de dagelijkse
werkzaamheden;
Begrijpt de procedures en richtlijnen die opgesteld zijn
door Gerritsen- Van Groningen en weet deze te vertalen
naar de werkzaamheden in de productie

Telefoon: (0315) 32 49 40
E-mail: info@gerritsen-van-groningen.nl

