creating better environments

De divisie Flooring Systems biedt een breed en aantrekkelijk assortiment milieuvriendelijk
linoleum, hoogwaardige vinylvloeren, schoonloopsystemen, tapijttegels, naaldvilt, en
Flotex, de wasbare textielen vloerbedekking. Dankzij hun voortreffelijke technische
eigenschappen en aantrekkelijke design zijn deze vloerbedekkingen de eerste keus voor
openbare gebouwen, warenhuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, scholen,
bibliotheken, kantoren, vrijetijdscentra, hotels, restaurants en cafés alsmede voor
toepassingen in de woonmarkt.
Met een marktaandeel van ruim 65% is Forbo wereldwijd marktleider in linoleum. Onder
de merknaam Eurocol levert Flooring Systems ook kant-en-klare lijmen voor
vloerinstallaties en keramische tegels en nivelleermassa's voor de bouwbranche
In Assendelft bevindt zich de grootste van de 15 productielocaties die Forbo Flooring in Europa
telt. Hier wordt het linoleum geproduceerd, waarmee Forbo wereldmarktleider is. Voor onze
Productie afdeling zijn wij op zoek naar een Productieleider, waarbij je direct leiding geeft aan 3
teamleiders en indirect aan ca 80 medewerkers.

Productieleider
De functie
Als Productieleider
• ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de productiedoelstellingen en het
optimaliseren van processen binnen de aan jou toegewezen afdelingen;
• ligt de nadruk hierbij op veiligheid, kwaliteit, productiviteit, continu verbeteren / lean
manufacturing en duurzame inzetbaarheid;
• ben je spil in de operatie en speel je een actieve en sturende rol bij belangrijke organisatie
onderwerpen, zoals: personeelsmanagement, kwaliteits- en productiviteitsmanagement,
veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en zorgsystemen;
• initieer je rendements- en investeringsprojecten en treed je daarbij op als opdrachtgever.
Je maakt deel uit van een veelzijdige, professionele organisatie en werkt nauw samen met andere
disciplines, binnen en buiten Operations, zoals Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu, Techniek,
Productontwikkeling en Personeel & Organisatie. Je rapporteert aan de Bedrijfsleider Productie.
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Het profiel
• Je hebt een technische, dan wel bedrijfskundige opleiding afgerond op academisch niveau en
bezit tenminste enige jaren relevante leidinggevende ervaring in een industriële omgeving.
• Communicatief sta je sterk in je schoenen, je bent een pro-actieve leider en een echte
doorzetter.
• Je hebt de focus zowel op de korte als de lange termijn; door jouw organisatietalent laat je je
niet afleiden door randzaken.
• Je hebt goede people skills en overtuigingskracht, daarnaast zijn analytisch vermogen en
zelfstandigheid onmisbare eigenschappen voor een goede functievervulling.
• Professionele en persoonlijke ontwikkeling staan bij jou voorop, je vindt (door) groeien
belangrijk en het volgen van opleidingen vanzelfsprekend.
Ons aanbod en jouw ontwikkeling
Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (waaronder een vaste 13e maand en een cao à la
carte regeling) in een professionele en inspirerende organisatie, waar met plezier wordt gewerkt.
Bovendien krijgt je volop kansen om je eigen ontwikkeling vorm te geven, zowel op je werk als op
persoonlijk vlak.

Geïnteresseerd?
Het wervingsproces voor deze positie is in handen van Inspired-Search. We nodigen je uit je cv
met toelichting per email te sturen aan Mariëlle Wester, Executive Search Consultant, email:
mwester@inspired-search.com, tel: 06-50599188.
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
rene.groenenboom@forbo.com
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