Productiemanager Spuitgieterij
Werk je graag in een hoogwaardige technische omgeving? Ben je toe aan je volgende stap en wil je
bijdragen aan verbetering van kwaliteit en processen? Dan zijn we naar jou op zoek! Promatrix is een
kunststof spuitgietbedrijf en heeft meer dan 25 jaar ervaring met het spuitgieten van kunststof
onderdelen. Wij beschikken over een eigen gereedschapsmakerij voor het ontwerpen en fabriceren
van de benodigde aluminium matrijzen. Onze jarenlange kennis en ervaring zetten we in om
hoogwaardige kunststof onderdelen te realiseren voor onze klanten.
De functie
In deze functie werk je samen met de huidige manager van de afdeling om deze na een aantal jaar
over te nemen. Uiteraard krijg je direct je eigen verantwoordelijkheden. Als Operationsmanager
Spuitgieterij ben je verantwoordelijk voor het optimaal laten draaien van de spuitgieterij. Je zorgt
voor een goede planning van mensen en machines en gaat met collega’s aan de slag om processen
aan te passen en te verbeteren. Met je leidinggevende talent weet je een kwaliteitsslag in de
productie te maken. De kwaliteit van de producten die we uitleveren valt daarmee ook onder jouw
verantwoordelijkheid.
Wie ben je?
We zoeken een persoon met leidinggevende kwaliteiten. Die zet je graag in in een
productieomgeving. Je bent communicatief vaardig en kan goed met mensen omgaan. Je weet je
collega’s op een positieve manier te stimuleren en motiveren. Het leveren van kwaliteit vind je
belangrijk en je hebt een drive voor het optimaliseren van de processen. Je kan goed uit de voeten
met digitale systemen en documenten.
Onze ideale kandidaat:
•
•
•
•
•
•

Is technisch sterk en heeft affiniteit met matrijzen en spuitgieten.
Heeft een afgeronde opleiding in de techniek (bijvoorbeeld in de richting van procestechniek
of werktuigbouw).
Heeft leidinggevende kwaliteiten
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (ook in het Engels).
Heeft een HBO werk- en denkniveau
Kennis van kwaliteitssystemen (ISO 9001 / ISO14001 / IATF16949 / PPAP) is een grote pre

Wat brengt Promatrix jou?
•
•
•
•
•
•

Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO kleinmetaal.
De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in het vakgebied kwaliteit door middel van
opleidingen en cursussen.
Vrijheid om je eigen functie vorm te geven.
Een leuke werkgever met fijne collega’s.
Een innovatieve, technische omgeving.
Een mooi nieuw pand. We gaan in 2022 verhuizen!

Ben je nieuwsgierig naar deze functie? Neem contact op met Laurens Vogelaar op tel 0348 692055 of
kijk op onze website www.promatrix.nl. Wil je direct solliciteren stuur dan je CV door naar
hr@promatrix.nl t.a.v. Hennie de Koning

