Inclusief Groep is per direct opzoek naar een Productiechef voor 36 uur per week binnen de unit
Proson in Ermelo.
Wat maakt jouw werk bijzonder?
Inclusief Groep is een onderneming die bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen
duurzaam kan deelnemen en waar mensen tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen participeren.
Daartoe is de inclusief groep zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Wij bewegen ons op het
snijvlak van publiek en privaat domein. Een belangrijke ontwikkeling is ons traject de “ route naar
Werk-leerbedrijf”. Van jouw functie als productiechef binnen onze organisatie verwachten wij
hierin een actieve bijdrage en een proactieve houding.
Over jouw werk
Als productiechef ga je leidinggeven, op afdelingen Montage / Electro montage, aan ongeveer 40
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De unit Proson zorgt voor het handmatig en
machinaal assembleren van producten. Je biedt sturing aan de (tijdelijke) medewerkers in hun
ontwikkelingsproces. Je stimuleert en enthousiasmeert medewerkers om hun werk naar
mogelijkheden uit te kunnen voeren en om zich te blijven ontwikkelen, hierbij krijg je
ondersteuning vanuit een jobcoach met wie je nauw samenwerkt. Daarnaast stuur je de
werkzaamheden aan, zodat een efficiënt productieproces gerealiseerd kan worden. Je zoekt hierbij
afstemming met de klant en de interne collega’s van de andere afdelingen.
Over jou
Jij bent een verbinder en een bouwer. Met veel bevlogenheid stuur jij je team aan en coacht ze
door de veranderende werkomgeving. Dat gaat je goed af, dankzij je uitstekende sociale en
communicatieve vaardigheden en de kennis van de diverse doelgroepen. Geen dag is hetzelfde maar
met jouw flexibele werkinstelling weet jij hier goed op in te spelen. Ook heb je nog:






Minimaal MBO+ werk- en denkniveau en heb je ervaring in het leidinggeven binnen een
(technische) productieafdeling;
Kennis en ervaring in het begeleiden van de medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt (visueel of anderszins);
Gestructureerd en methodisch kunnen werken, zowel in de begeleiding en coaching van de
medewerkers als in het productieproces;
Kennis en/of ervaring met (elektro)techniek is een pré, affiniteit met dit type werk is nodig;
Stimuleert en enthousiasmeert medewerkers om hun werk naar mogelijkheden uit te kunnen
voeren en om zich te blijven ontwikkelen.

Wat mag je van ons verwachten
Een afwisselende functie binnen een enthousiast en dynamisch team. De functie wordt aangegaan
voor de duur van één jaar. De functie van productiechef is ingeschaald in
schaal 8 (min. € 2.437 – max. € 3.551,- op fulltime basis).
De arbeidsvoorwaarden van de eigen cao van de Inclusief Groep zijn van toepassing.
Wil jij van betekenis zijn?
Als dit is wat jou boeit en uitdaagt, zijn wij op zoek naar jou! Stuur ons een motivatiebrief met CV
voor 6 november 2020 op sollicitaties@inclusiefgroep.nl o.v.v.
Productiechef Proson. Voor meer informatie mag je contact opnemen met
Theresa den Hartog, unitmanager Proson of Mark Noppert, HR adviseur
(beiden zijn te bereiken op 0341-274111).

Deze vacature zal zowel intern als extern worden uitgezet.
Bij gelijke geschiktheid, zal de interne kandidaat voorrang hebben.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

