Team-/Ploegleider Productie (fulltime)
EXASUN is een voorloper in het ontwikkelen, produceren en realiseren van gebouw geïntegreerde
zonnepanelen en -systemen. Ons doel is met onze meerdere award-winnende innovaties de wereld te
verduurzamen met esthetische, duurzame en gifvrije geïntegreerde oplossingen.
Met onze productie in Nederland en innovaties wordt verduurzamen voor iedereen toegankelijk.
De EXASUN in-dak X-Roof en X-Tiles behoren inmiddels tot de standaardoplossingen voor de seriematige
bouw in Nederland en rest van Europa.
Wij zijn een snelgroeiend bedrijf met passie waarbij we in een goede samenwerking op een betrouwbare en
oplossingsgerichte wijze bij willen dragen aan een duurzamere wereld.
De functie
Als Teamleider Productie ben je verantwoordelijk voor het organiseren (in ploegendienst) van alle
productieactiviteiten in overeenstemming met de vereiste levertijden, de vereiste kwaliteitsnormen,
productiviteitsdoelstellingen en de geldende arbeidsvoorschriften. Je geeft direct leiding aan een van de
twee ploegen in de productie.
Je werkzaamheden bestaan uit:
• Organiseren van de werkzaamheden binnen de ploeg (man/machine), op basis van de weekplanning met
aanpassingen waar nodig dagelijkse aanpassingen.
• Starten en sluiten van werkorders.
• Oplossen van problemen die ontstaan door vertraging in materiaallevering, productiestagnatie, veiligheid,
kwaliteit en onderbezetting, waar nodig in samenwerking met de Manager Operations, Coördinator KAM
of de Engineers.
• Registreren, interpreteren en rapporteren van dagelijkse productie informatie.
• Registreren van afwijkingen in producten, processen en systemen en treffen van maatregelen ter
voorkoming van herhaling.
• (Mede) organiseren, samen met de teamleider logistiek, van de interne materiaalstroom tussen magazijn
en productielijn.
• Doen van voorstellen ten aanzien van het continue verbetering om de productietijden te verkorten en de
productiviteit, kwaliteit en veiligheid van de werkplaats te verhogen.
• Actief begeleiden en vormgeven van 5S activiteiten.
Functie eisen
• Een afgeronde MBO-4 opleiding (techniek/bouw);
• Minimaal 3 jaar ervaring als teamleider in een productieomgeving, je bent een goede coach;
• Je bent sterk klant- en kwaliteit gericht, je kunt goed plannen en organiseren;
• Goede communicatie in woord en geschrift (Nederland én Engels).
Aanbod
• Een uitdagende en veelzijdige functie in een dynamisch en
snelgroeiend bedrijf;
• Marktconform vast salaris, vakantiegeld en
reiskostenvergoeding;
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metalektro;
• 27 vakantiedagen en 13 ADV dagen;
• PME Pensioenregeling en WIA verzekeringen.
Contact/nadere informatie
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan z.s.m. je CV met motivatiebrief naar jobs@exasun.com t.a.v. mevrouw
Marja van Schip (HR manager Exasun) ovv ‘sollicitatie Ploegleider Productie’.
NB Acquisitie voor deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

