Dyckerhoff Basal Betonmortel bv. is een toonaangevende leverancier van betonmortel voor de bouw.
De onderneming staat voor een actieve, flexibele marktbenadering, een constant hoge kwaliteit en voortdurende
productinnovatie. Dyckerhoff Basal stelt zich tot doel de afnemer, wanneer en waar dan ook, te voorzien van de
beste kwaliteit van haar producten. Voor de vestigingen in de Regio West zoeken wij ter ondersteuning van de
betonmortelcentrale een

PRODUCTIELEIDER m/v
De functie:
Dyckerhoff Basal is op zoek naar een collega die de taken van
een productieleider op al onze vestigingen in de regio West kan
waarnemen. Je hebt geen vaste standplaats en vindt het leuk om
regelmatig op een andere locatie te werken.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de productie en
levering van betonmortel. Je zorgt ervoor dat de juiste
betonmortel wordt geproduceerd conform de geldende
kwaliteitseisen en dat de mortel(s) op de juiste tijd bij de klant
wordt afgeleverd. Hierbij heb je regelmatig contact met
uitvoerders/ aannemers en kun je gebruik maken van een
geavanceerd automatiseringssysteem.
Je kunt een betoncentrale zelfstandig draaien en je bent
verantwoordelijk voor de voorraad en bestellingen van de
benodigde grondstoffen en hulpstoffen.
De productieleider geeft dagelijkse leiding op de vestiging.

Profiel:
Wij zoeken een enthousiaste collega met een no-nonsense
mentaliteit, die als teamplayer door goede communicatie en
adequate handelingen een betrouwbare ondersteuning is voor het
productieteam en de klanten van de vestiging. We zijn bij
voorkeur op zoek naar medewerkers die een aantal jaren ervaring
hebben in het produceren van betonmortel maar we zijn ook
zeker bereid iemand volledig op te leiden.
Je hebt een rijbewijs en bent woonachtig in het midden van de
regio (omgeving Delft/ Rotterdam).
Je hebt een geldig rijbewijs en je bent in het bezit van het
diploma Betonlaborant BV of je bent bereid deze opleiding te
gaan volgen. Het volgen van overige functie gerelateerde
cursussen behoort zeker tot de mogelijkheden.

Onze ideale kandidaat:








heeft een MBO opleiding aangevuld met minimaal de cursus
Basiskennis Betontechnologie
heeft een klantgerichte en klantvriendelijke instelling
beschikt over technische, communicatieve en
administratieve vaardigheden
heeft kennis van milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen
is flexibel, zelfstandig, resultaatgericht, kwaliteitsbewust en
assertief
heeft een rijbewijs en is woonachtig in het midden van de
regio (omgeving Delft/ Rotterdam).
is bereid functie specifieke opleiding(en) te volgen

Wij bieden:







een afwisselende baan in een dynamische werkomgeving bij
een betrouwbare en sociale werkgever
een prima salaris
een goede pensioenregeling
25 verlofdagen en 12 roostervrije dagen
een reiskostenvergoeding voor zowel woon/ werkverkeer als
zakelijk gereden kilometers
de mogelijkheid om verder te leren en te ontwikkelen

Sollicitatie:
Belangstellenden kunnen een schriftelijke sollicitatie met CV
mailen naar m.vandenberg@dyckerhoff-basal.nl
Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met
M. van den Berg 088-6078314
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

