Locatiemanager productie IJsselstein
Voor een uitdagende functie binnen de Productie afdeling van een internationaal opererend
productiebedrijf, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze leidinggevende die
samen met ons wil groeien!

Wie zijn wij?
SAB-profiel BV is een dochteronderneming van Tata Steel Nederland en behoort tot de business unit Tata
Steel Building Systems. SAB produceert stalen dak- en gevelsystemen op 3 locaties in Nederland en
Duitsland. Op het gebied van enkelvoudige wand- en dakprofielen is SAB marktleider in Nederland. Wij
hebben de ambitie om te blijven groeien, gedreven door het continu verbeteren en verbreden van het
productassortiment. Onze nieuwe state-of-the-art fabriek voor sandwichpanelen in Geldermalsen, welke
op dit moment in bedrijf wordt genomen, zal hier een belangrijk aandeel in hebben.
SAB wil zich in de markt voor stalen bouwproducten onderscheiden door een oplossingsgerichte en
betrouwbare partner te zijn voor haar klanten. Klantgerichtheid, innovatie en duurzaamheid zijn daarbij
enkele kernbegrippen. Door de opstart van de nieuwe fabriek in Geldermalsen komen productontwikkeling
en innovatie momenteel in een stroomversnelling. Omdat staal oneindig recyclebaar is, neemt de
toepassing van onze producten in de industrie, de agrarische sector en de woningbouw ook op het gebied
van duurzaamheid een grote vlucht. Kortom, SAB is volop in beweging en er is een grote dynamiek.
Het hoofdkantoor en de verkoopafdeling van SAB-profiel zijn gevestigd in IJsselstein. Hier is ook de
productie van wand- en dakprofielen gevestigd. Binnen onze organisatie heerst een collegiale sfeer met
korte communicatielijnen. Vanuit onze ambitie om te blijven verbeteren worden het nemen van initiatief en
persoonlijke groei gestimuleerd. Voor de locatie IJsselstein (ongeveer 60 productiemedewerkers) zoeken
wij een locatiemanager / productiemanager.

Wat ga je doen?
In de functie locatiemanager ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de operationele
werkzaamheden (productie, technisch beheer en logistiek) voor de productielocatie IJsselstein. Als
Locatiemanager geef je leiding aan het Operationeel Team (OT) IJsselstein. Tevens maak je deel uit van
het Management Team van SAB-profiel BV. Je rapporteert aan de Algemeen Directeur.
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de volgende activiteiten:
− Het zorgdragen voor een gezonde en veilige werkomgeving: verhogen risico-bewustzijn, rapporteren
van onveilige situaties en het voorkomen van ongevallen (i.s.m. H&S Manager)
− Het waarborgen van de continuïteit van productie en instandhouding van het installatiepark
− Het doorvoeren van de principes van Operational Excellence: vergroten van standaardisatie, borgen
van productkwaliteit en het verlagen van klantenklachten
− Het plannen van de dag- en dagelijkse personele capaciteit en zorgen voor adequate
personeelsontwikkeling (kwaliteit en kwantiteit) voor de lange termijn
− Leidinggeven aan en beoordelen van de directe medewerkers (OT IJsselstein)
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− Het opstellen van het operationeel productieplan en jaarplan. Tevens het verzorgen van de
rapportages over de voortgang
− Het vergroten van de klant- en marktgerichtheid van de productie organisatie
− Het genereren van ideeën voor innovatie van producten en processen en strategieontwikkeling
− Je neemt deel aan diverse verbeterinitiatieven, zowel lokaal als aangestuurd vanuit Tata Steel
Nederland

Herken jij jezelf hierin?
− Je beschikt over een minimaal HBO denk- en werkniveau en hebt meerdere jaren ervaring met
(functioneel) leidinggeven in een productie omgeving
− Je bent technisch geschoold
− Je hebt aantoonbare ervaring met het doorvoeren van de principes van Operational Excellence en/of
Lean Manufacturing
− Je beschikt over praktische ervaring met het implementeren van verbetertrajecten
− Je beschikt over de competenties Situationeel Leiderschap, Ondernemerschap, Klantgerichtheid,
Besluitvaardigheid en Plannen & Organiseren

Wat bieden wij jou?
−
−
−
−
−
−

We starten met een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
Salaris conform salarisgroep 19 CAO Tata Steel
8% vakantietoeslag
Veel vrije tijd met 27 vakantiedagen en 13 ATV dagen
Vaste 13e maand
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenvoorziening
en collectieve ziektekosten verzekering
− Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het volgen van trainingen binnen het Tata Steel
netwerk

Solliciteren of meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Govert Kockelkoren, Algemeen Directeur (mobiel 0653 70 92 26), govert.kockelkoren@tatasteeleurope.com. Stuur uw sollicitatie naar Gianni van Hoften, HRmanager, gianni.van.hoften@tatasteeleurope.com

18-02-2021

Pagina 2 van 2

