
V A C A T U R E

INNOVATIVE SHIPBUILDING

S O L L I C I T A T I E

Voor verdere informatie of vragen over
deze functie kun je contact opnemen 
met onze HR-afdeling.

Herken je jezelf in bovengenoemd proel,
ben je enthousiast geworden en woon je
binnen een straal van max. 40 kilometer 
van Lemvan Lemmer ? 
Stuur dan een korte motivatie 
met CV naar hrm@vekagroup.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze
vacture wordt niet op prijs gesteld.

VEKA Group is een dynamisch 
familiebedrijf dat in haar 30-jarig 
bestaan is uitgegroeid tot een 
internationaal opererende speler in de 
scheepsbouwindustrie met diverse 
werven in binnen- en buitenland.

Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd 
in de ontwikkeling, bouw en verkoop 
van een breed scala aan scheepsbouw-
typen.

In de afgelopen 30 jaar heeft 
VEKA Group meer dan 1000 schepen 
gebouwd.

W I E   Z I J N   W I J te LEMMER40 uur p/wk
(M/V)PRODUCTIE MANAGER

Binnen de functie van Productie Manager ben je de sturende kracht binnen 
de productie afdeling van de scheepswerf. Je hebt de dagelijkse leiding met 
betrekking tot de werkverdeling, planning en het bewaken van de kwaliteits-
doelstellingen, waaronder ook veiligheidsdoelen. Je bent hierbij de interne 
contactpersoon voor zowel de voortgang van de projecten (in- en afbouw) als 
de medewerkers/uitzendkrachten. 

HHet productie team bestaat uit 6 vaste medewerkers en afhankelijk van de 
projecten oplopend tot 40 – 50 inleen medewerkers. Uiteraard help je als 
meewerkend manager zelf ook mee in het proces waar en wanneer nodig.

Functieomschrijving:

• Zorgdragen voor optimale inzet medewerkers en productie middelen
• Trouble shooting/ oplossen van dagelijkse problemen
• Bewaken kwaliteit, veiligheid en voortgang van projecten binnen de werf
• Inplannen werk, opstellen werkschema’s
• Toezien op veiligheid en werkvoorschriften, urenregistratie en het continue 
   verbeteren van de werkprocessen
• Aa• Aansturen en coachen van de medewerkers

Werkzaamheden:

• MBO+ / HBO werk- en denkniveau en relevante opleiding werktuigbouwkunde 
   of scheepsbouw
• Recente werkervaring in soortgelijke functie is vereist en binnen de 
   scheepsbouw is een pré
• Je bent in bezit van het VCA-VOL certicaat
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Basis • Basis kennis van Microsoft Ofce
• Gestructureerd, analytisch en leidinggevende vaardigheden zoals coachen
   en motiveren
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, daadkracht en visie

Profiel van kandidaat:

Arbeidsvoorwaarden:
• Een goed marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de 
   CAO Metaal en Techniek
• 38 vakantiedagen
• Reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer
• Contract voor 7 maanden met uitzicht op vast dienstverband
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