
Als Meewerkend teamleider productie ben je de rechterhand van de Productieleider. Je bent
verantwoordelijk voor het aansturen van het productieproces. Je maakt de planningen, controleert

de urenregistratie en borgt de levertijden. Je beantwoordt vragen en verstrekt het team van de
benodigde informatie om hun taken uit te voeren. Je draagt zorg voor een zo efficiënt mogelijke

inzet van de medewerkers en zorgt ervoor dat er volgens de veiligheidsinstructies gewerkt wordt.
Terwijl je het overzicht houdt werk je mee met het team en moet je erop toezien dat producten

voldoen aan kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.

STERK IN KUNSTSTOF MAATWERK
 

Beuker SP levert kunststof leidingsystemen 
en ontwerpt en produceert kwalitatief 

hoogwaardige maatwerkoplossingen in kunststof. 
 

Onze klanten zijn veelal aannemers in de infra, 
overheden, ingenieursbureaus en 

afnemers in de industrie. 
 

Daarnaast is Beuker SP continu bezig met 
innovaties, bijvoorbeeld de productie van 

PE werkboten. 
 

Beuker SP is gevestigd in Opmeer, 
dit is tevens de standplaats

 van de functie.
 
 
 

MEEWERKEND TEAMLEIDER PRODUCTIE  
Beuker Special Projects | 40 uur per week | Opmeer

Aansturen van het productie team en de levertijden borgen
Planningen maken, urenregistratie controleren
Vragen beantwoorden van het productieteam en sturing geven waar nodig
Zorg dragen voor kwaliteits- en veiligheidstandaarden

WERKZAAMHEDEN:

INTERESSE?
Wanneer jij jezelf herkent in deze afwisselende functie, stuur dan je motivatie met cv naar: a.ross@beuker-bkl.com

Check voor meer info www.beuker-intercodaminfra.com

WAT BIEDEN WIJ?
Wij zijn een zeer toegewijde ambitieuze organisatie

met liefde voor- en ervaring in kunststoffen. 
 

We streven altijd de hoogste kwaliteit en service na
om ons te onderscheiden in de markt. 

 
Wij bieden:

Een marktconform salaris
30 vakantiedagen (o.b.v. een fulltime dienstverband)

Reiskostenvergoeding
Pensioenregeling

Bijdrage voor sport/fitness
Een prettige werkomgeving met ruimte om je verder

te ontwikkelen

Je hebt leidinggevende capaciteiten en je kan
goed samenwerken.
Een technische tekening lezen en uitleggen is voor
jou geen probleem. 
Ervaring in een soortgelijke functie is een pre.
Je bent een harde werker met
verantwoordelijkheidsgevoel. 
Je vindt het fijn om in een klein team te werken. 
Je bent een aanpakker met twee rechter handen.
Gewend om met je handen te werken.
Je hebt technisch inzicht. 

WIE BEN JIJ?
 

 


