
Als productiemedewerker ben jij bij Gerritsen van Groningen de persoon die mag gaan 
werken met mooie werkstukken en CNC-gestuurde machines. Bij ons geven we je de 
ruimte om jezelf verder te ontplooien tot zelfstandig metaalbewerker/operator. Binnen 
deze functie verwachten we een proactieve houding. Je komt te werken bij een modern 
familiebedrijf waar je gemiddeld 39 uur per week werkt tegen een passend salaris.  

Als productiemedewerker speel je een belangrijke rol in het productieproces. Je hebt 
assisterende en uitvoerende taken die bijdragen tot het maken of het bewerken van 
halffabricaten of eindproducten voor verscheidene markten als de machinebouw, 
automobielindustrie, verlichtingsindustrie en medische industrie. Met uitvoerende taken 
bedoelen we machines instellen en bepaalde onderdelen produceren van een 
machinelijn volgens de geldende voorschriften op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en 
veiligheid. 

 

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.: poedercoaten, stansen, dieptrekken en forceren. 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 bent nauwkeurig en hebt geen 9-tot-5-mentaliteit; 
• Je kunt het overzicht behouden en prioriteiten stellen; 
• Je hebt een technische achtergrond, bij voorkeur in metaalbewerking (is een pré). 

 
 

 

• Een werkweek van gemiddeld 39 uur per week; 
• Een maandloon afgestemd op je kennis en ervaring; 
• Doorgroeimogelijkheden; 
• Een no-nonsense cultuur binnen een modern familiebedrijf. 

 
Ben jij de gemotiveerde en enthousiaste productiemedewerker die wij zoeken? 
Neem contact met ons! 
 

 

 

 

http://www.gerritsen-van-groningen.nl/
mailto:info@gerritsen-van-groningen.nl


Functiefamilie Functienaam / functiegroep 

Positie in de organisatie Doel van de functie

Constructie/bankwerken
& plaatwerk Productiemedewerker / 3

Rapporteert aan de
afdelingsleidinggevende 

Het realiseren van operationele doelstellingen binnen de werkplaats, zodanig dat de klanttevredenheid en klantloyaliteit aan
Gerritsen van Groningen B.V. gewaarborgd blijven. 

Productiewerkzaamheden Accuratesse en integriteit 
- Houdt zich nauwgezet aan de geldende procedures met
              betrekking tot kwaliteitsbeleid, arbo-, milieu- en
              veiligheidsbeleid;
- Signaleert pro-actief fouten/afwijkingen in de
              werkprocessen en communiceert dit aan de leidinggevende.
- Gaat zorgvuldig om met en maakt geen misbruik van
              vertrouwelijke bedrijfs- en klantgegevens. 

Resultaatgebieden Activiteiten Competenties

Bedient een productiemachine of bepaalde onderde-
len van een machinelijn volgens de geldende voor-
schriften op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en 
veiligheid. 

Bepaalt aan de hand van de opgesteld planning en 
vastgestelde leverdata de eigen productie- en bewer-
kingsvolgorde op e�ciënte en e�ectieve wijze.

Draagt zorg voor het instellen en controleren van 
materiaal, gereedschappen en hulpmiddelen.

Signaleert storingen aan productiemiddelen en geeft 
deze door aan de leidinggevende. 

Ondersteunt, indien noodzakelijk, bij de uitvoering van 
andere productiebewerkingen.

Ziet toe op de veiligheid binnen de productie en 
draagt de voorgeschreven werkkleding en de vereiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

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. 
Plannen en organiseren 
- Voert de eigen werkzaamheden e�ciënt en e�ectief uit
              zodat de planning wordt nageleefd en leveringsdata
              worden behaald
- Voert ad hoc werkzaamheden soepel uit, zodat deze,
              overeenkomstig de prioriteitstelling, bepaalt door de
              leidinggevende, tijdig en correct worden afgerond
- Houdt zich bij de uitvoering van de operationele
              activiteiten aan de planning. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Productiemedewerker / 3



Functienaam / functiegroep 

Overig Is verantwoordelijk voor de productiewerkzaamheden
van een klantportefeuille

Neemt actief deel aan het werkoverleg. 

Stressbestendigheid en doorzettingsvermogen 
- Is in staat om onder tijdsdruk te werken en e�ectief te
              blijven presteren;
- Houdt zich aan afspraken en weet e�ectief 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.

Uitdrukkingsvaardigheden en overtuigingskracht 
- Luistert actief naar anderen en communiceert met
              collega’s, klanten en derden op een professionele,
              begrijpelijke en bondige manier.
- Spreekt duidelijk en past de taal aan op collega’s, klanten
              en derden. 
- 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.
Zelfstandigheid en resultaatgerichtheid

- Draagt zorg voor volledige, correcte en tijdige afronding
              van de werkzaamheden volgens de werkplanning.
- Zoekt naar methoden om e�ectiever en e�ciënter
              te werken. 
- Lost operationele problemen op structurele wijze op
              eventueel in samenspraak met de leidinggevende. 

Gerritsen v. Groningen B.V.
Akkermansbeekweg 23
7061 ZA Terborg

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


