
VEKA Group is een dynamisch familiebedrijf dat in
haar 32-jarige bestaan is uitgegroeid tot een
internationaal opererende speler in de
scheepsbouwindustrie met diverse werven in
binnen- en buitenland.

Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de
ontwikkeling, bouw en verkoop van een breed scala
aan scheepstypen. In de afgelopen 30 jaar heeft
VEKA Group meer dan 1000 schepen gebouwd.

Binnen de functie van Voorman Productie groei je binnen een aantal maanden (3 -6) in de rol van coördinator van
de productie afdeling van de scheepswerf. De huidige productie manager bouwt zijn werkzaamheden af en werkt
momenteel 2 dagen per week. Hij werkt de voorman in om zijn rol (grotendeels) over te nemen. In deze rol ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse werkverdeling, planning, en het bewaken van de kwaliteitsdoelstellingen,
waaronder ook veiligheidsdoelen. Je bent de interne contactpersoon voor de projectmanagers, uitvoerend
medewerkers en project engineers. Een uitdagende functie met veel ruimte om te groeien in
verantwoordelijkheid. Het team bestaat uit 6 vaste medewerkers en afhankelijk van de projecten wordt dat
aangevuld met inhuurmedewerkers.

▪ Zorgdragen voor optimale inzet medewerkers en productie middelen
▪ Oplossen dagelijkse problemen/ trouble shooten
▪ Bewaken en toezien op  kwaliteit, veiligheid en voortgang van projecten binnen de werf
▪ Inplannen werk, opstellen werkschema’s, urenregistratie, factuurcontrole.
▪ Contactpersoon voor productie medewerkers (coachen), projectmanagers, project engineers met als doel het 

productieproces goed te laten verlopen (project overleg voeren).
▪ Je bent voorman en werkt zelf mee in de productie waar en wanneer het kan.

Werkzaamheden:

▪ MBO+ werk/ denkniveau (afgeronde niv.4 opleiding richting maritiem/ techniek)
▪ Recente werkervaring in soortgelijke functie is gewenst en ervaring binnen de scheepsbouw is vereist
▪ Je bent in bezit van het VCA-VOL certificaat (of bereid deze te behalen)
▪ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
▪ Basiskennis van Microsoft Office (Word, Outlook, Excel)
▪ Technisch inzicht, communicatief, daadkracht, gestructureerd
▪ Coachen, motiveren, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen

Profiel kandidaat I Functie-eisen:

▪ Een 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
▪ Jaarcontract met intentie tot onbepaalde tijd contract

Arbeidsvoorwaarden:

Functie:

V A C A T U R E

Voorman Productie - M/V

Standplaats: Lemmer (Friesland)

40u / week

Herken je jezelf in bovenstaand profiel of heb je vragen? Neem dan contact op met mw. A.S.M. van den Bogaard 
op tel.nr: 0183 - 505230 of email je gegevens met korte motivatie naar hrm@vekagroup.com 

Informatie & sollicitatie:

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

mailto:hrm@vekagroup.com

