
  

 

LEADING IN TECHNOLOGY! 

 

Sormac produceert geavanceerde machines voor de groenteverwerkende industrie. 

Wij zijn wereldwijd actief voor klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken. 

In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol machines en 

processen die het mogelijk maken hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds 

betere kwaliteit. 

 

Voor uitbreiding van onze afdeling Assemblage willen wij graag per direct in contact komen 

met een daadkrachtige en zelfstandige 

 

 

Productieleider Assemblage 

 

Functie-informatie: 

Als Productieleider Assemblage ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van 

10-20 medewerkers die werkzaam zijn op de assemblage afdeling. Jij bent de man of vrouw 

die ervoor zorgt dat de productieplanningen worden behaald en zorgt voor een cultuur waarbij 

veiligheid en continue verbetering centraal staat.  

Hierbij neem je de verantwoordelijkheid voor milieu, hygiëne, orde en netheid.  

Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. 

 

Taken: 
De Productieleider Assemblage: 

• draagt zorg voor het dagelijks aansturen van het assemblageteam (10-20 FTE’s) 

• stuurt aan op de productieplanning en behaalt de hierin gestelde targets 

• initieert de procesoptimalisaties 

• zoekt oplossingen voor storingen en problemen ten aanzien van de werkzaamheden 

• draagt zorg dat de producten aan de voorgeschreven kwaliteitseisen voldoen 

• neemt deel aan het productiewerkoverleg en geeft de benodigde input 

• draagt zorg voor het bijhouden van alle project-gerelateerde administratie en het 

monitoren hiervan 

• bepaalt de levertijden in nauw overleg met afdelingen Engineering en Verkoop 

• is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten 

• is verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbo-, veiligheids- en milieubeleid  

 

Functie-eisen: 

Onze kandida(a)t(e) 

• heeft een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur richting 

werktuigbouw/bedrijfskunde  

• heeft minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

• heeft leidinggevende capaciteiten 



• heeft een oplossingsgerichte instelling 

• ervaring met LEAN, 5S, e.d. is een pré 

• is flexibel en stressbestendig en behoudt in alle situaties een goed overzicht 

(helicopterview) 

• kan uitstekend organiseren en prioriteiten stellen 

• is een communicatief, proactief en daadkrachtig persoon 

• is beschikbaar voor een fulltime werkweek van 40 uur  

 

Sormac biedt: 

• een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende organisatie 

•  een fijne werkomgeving 

• goede arbeidsvoorwaarden 

•  daarnaast de mogelijkheid om opleidingen te volgen en jezelf daarmee fit te houden 

   voor de uitdagingen van deze tijd. 

 

Heb je interesse? 

Voor telefonische informatie kunt je terecht bij Hugo Kamps (adviseur HR) 

tel. 06-42907310. Je kunt schriftelijk reageren naar: h.kamps@sormac.nl 

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

We horen graag van je! 

 

 


