Teamleader

Locatie: 's-Gravenzande, Nederland

Voor onze productielocatie zijn wij op zoek naar een Teamleader. Weet jij met jouw leidinggevende skills een productieteam te
motiveren, coachen en verder te ontwikkelen? Zorg jij ervoor dat we volgens de standaard produceren, afwijkingen tijdig signaleren
en oplossen? Ben jij altijd op zoek naar verbeteringen voor je afdeling? Lees dan snel verder en reageer!
De regio Westland is internationaal de bakermat voor het geconditioneerd telen. BOAL Systems bekleedt een prominente positie
binnen de keten van kassenbouwers en toeleveranciers. We hebben ons gespecialiseerd in het ontwikkelen, vervaardigen en
verkopen van aluminium dek- en gevelsystemen voor glas- en foliekassen. Onze hoogwaardige producten vinden wereldwijd hun
toepassing en leveren zo een aanzienlijke bijdrage aan de groeiende wereldwijde voedselbehoefte.

De functie
Als Teamleader werk je binnen de afdeling Operations aan de
productie van aluminium dek- en gevelsystemen voor zowel de
glastuinbouw als voor foliekassen. Je rapporteert in deze functie
samen met je collega Teamleaders aan de Manager Production

• Verbetervoorstellen te doen en (met waar nodig met hulp)
deze te implementeren;
• Deel te nemen aan de projecten binnen Operations en leiding
te geven aan projecten van de eigen afdeling.

en weet je een team aan van 5 tot 20 productiemedewerkers en
uitzendkrachten tot de beste prestaties te brengen.

Wat breng jij mee?

Dit doe je door:

• Je hebt een afgeronde technische mbo 4 opleiding en tenminste

• Het aansturen, ontwikkelen en beoordelen van de medewerkers
in jouw team;
• Het leiden van de dagelijkse operatie waarbij de afgesproken
doelstellingen en KPI’s (veiligheid, kwaliteit, kosten, leveringen
en werkbeleving) worden gerealiseerd;
• De werkplek georganiseerd te houden (5S en meer).
• Het proactief nemen van passende maatregelen, zodat het
productieproces volgens plan loopt;
• Het signaleren, melden en oplossen van onveilige situaties,
kwaliteits-issues en andere afwijkingen;
• Goed en duidelijk te communiceren, uitvoering te geven aan
de dagelijkse start en informatie en inzichten te geven over de

3 jaar leidinggevende ervaring in een productieomgeving;
• Je bent communicatief vaardig, sterk verbeter- en
oplossingsgericht;
• Je bent positief, en kunt daardoor omgaan met de drukte en
onverwachte wijzigingen;
• Je bent fulltime beschikbaar en bereid om waar nodig in een
2-ploegendienst te werken (07.00-15.45 en incidenteel van
15.45-00.30);
• Goede beheersing van de Nederlands taal in woord en
geschrift;
• Woonachtig in regio ’s-Gravenzande binnen een straal van 25 km
(wij zijn minder goed bereikbaar met openbaar vervoer).

kwantiteit en kwaliteit van het werk;
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Ons aanbod

Solliciteren of meer informatie?

• Een jaarcontract met daarna uitzicht op een vast contract;

Denk jij dat je het in je hebt om deze functie met succes in

• Je valt onder de CAO Metaal en Techniek met uitstekende

te vullen, dan zien we graag jouw CV en motivatie tegemoet.

primaire en secundaire voorwaarden, zoals 25 vakantiedagen

Je kunt deze mailen onze HR Manager Fiona Schepers via

en 13 ADV dagen op basis van een fulltime dienstverband;

f.schepers@boalgroup.com. Ook bij vragen over deze functie

• Zowel onze sector als organisatie laten de laatste en komende

kun je bij haar terecht via mail, of telefonisch op 0174-316100.

jaren een sterke groei en ontwikkeling zien, waardoor er
ook ruimte is voor jouw eigen persoonlijke en professionele

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt dan ook niet op prijs

ontwikkeling. Die ontwikkeling ondersteunen we dan ook

gesteld.

graag;
• Daarnaast kom je natuurlijk straks te werken in een recent fors
uitgebreide en vernieuwde productie- en kantoorfaciliteit
Ons aanbod
Werken bij BOAL Systems is werken bij een financieel gezond
bedrijf met oog voor de mens, korte (communicatie)lijnen en
een goede naam en positie in de wereldwijde markt. Zowel onze
sector als organisatie laten de laatste en komende jaren een
sterke groei en ontwikkeling zien, waardoor er ook ruimte is voor
jouw eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Die
ontwikkeling ondersteunen we dan ook graag. Onze arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en met 25 vakantiedagen en
13 ADV dagen heb je de mogelijkheid om een goede balans
tussen werk en privé te vinden.
Bij BOAL Systems werken we Samen en met Passie aan een
Optimale klantbeleving en dat doen we op een Respectvolle en
Ter zake kundige manier. Deze ‘sportieve’ kernwaarden (zie ook:
https://youtu.be/Lr07U0TfeKM) zal je terugzien in hoe men met
elkaar omgaat en wil gaan; tijdens het werk, maar ook tijdens
bedrijfsborrels, -uitjes e.d. Daarnaast kom je natuurlijk straks te
werken in een recent fors uitgebreide en vernieuwde productieen kantoorfaciliteit.
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