Datum
5 May 2021
Locatie
Schoonebeek
Functie
Waardestroomleider/ Production Supervisor
Samenvatting
Voor onze locatie in Schoonebeek zijn we op zoek naar een collega in de functie van
Production Supervisor. Op de site Schoonebeek werken ca. 85 ervaren en betrokken
medewerkers in de productie van kunstharsen voor composieten en poedercoatings. De site
is leidend op het gebied van HSE-performance en zeker ook bij het uitrollen van de LEANfilosofie.
In de functie van Production Supervisor bekleed je de rol van Waardestroomleider en werk je
samen met andere disciplines om de dagelijkse doelen op het gebied van productie,
onderhoud en verbeteren binnen de waardestroom te realiseren. Je geeft leiding op een
coachende manier en stelt medewerkers in staat om zelfstandig hun werk binnen de dienst te
plannen, uit te voeren en te verbeteren.
Positie
Voor deze functie zijn de volgende taken onderdeel van de functieomschrijving:
 De Waardestroomleider zorgt ervoor dat de dagelijkse operations goed verloopt. Hij/zij
borgt dat de resources (productiepersoneel) beschikbaar zijn om de activiteiten uit te
voeren zodanig dat we op tijd aan onze klanten leveren. Ook waarborgt hij/zij dat
eventuele storingen de juiste prioriteit krijgen in de organisatie en dat de juiste
disciplines hiermee bezig zijn
 Hij/zij volgt het gehele proces binnen de waardestroom en coacht actief om het proces te
optimaliseren en te verbeteren
 Hij/zij ondersteunt en begeleidt het RCA (root cause analysis) proces om herhaling van
problemen te voorkomen
 De Waardestroomleider is een onderdeel van een team waardestroomleiders
 De Waardestroomleider is een key-speler in het uitdragen van de Lean cultuur en het
bewaken van de normen op onze site
 Ook levert hij/zij een belangrijke bijdrage aan het handhaven en verbeteren van het
veiligheidsniveau op site
 In specifieke gevallen heeft hij/zij een voorbereidende rol in het veiligstellen van
apparatuur en het verstrekken van werkvergunningen
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Verwachtingen
 Alle werkzaamheden in de plant moeten op tijd en veilig worden uitgevoerd
 Productie wordt uitgevoerd volgens de dagelijkse planning en met de geldende
kwaliteitsstandaarden
 Eindverantwoordelijk bij werkvergunningen
 Hiërarchisch leidinggevend aan productie operators en verantwoordelijk voor de
effectiviteit van de shifts
 Adequate en accurate rapportage en communicate
Wij zoeken
 VAPRO-C of gelijkwaardig opleidings-en kennisniveau
 In staat om in concepten te denken en deze te vertalen naar de praktijk
 Ervaring binnen een productieorganisatie
 Leergierig, proactief en hands-on
 Goede persoonlijke en communicatieve vaardigheden
 Ervaring met coachen
 Je voelt je prettig in een dynamische omgeving
 Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Wij bieden
 Motiverende en uitdagende functie in een internationale onderneming
 Competitief salarispakket, afhankelijk van je profiel
 Fulltime dienstverband waarin binnen ploegendienst (dag- en middagdiensten, ook in het
weekend) wordt gewerkt
Het bedrijf
AOC is een toonaangevende wereldwijde leverancier van harsen en specialty materials
waarmee klanten robuuste, duurzame en veelzijdige producten en componenten kunnen
produceren voor toepassingen in Coatings en Oppervlakte-bescherming, Kleurconcentraten
en Visual Effects, Lijmen en Specialties, en Composieten. Met expertise over de hele wereld in
productie en ontwikkeling werkt AOC nauw samen met klanten om ongeëvenaarde kwaliteit,
service en betrouwbaarheid te leveren en innovatieve oplossingen te creëren voor de wereld
van morgen.
AOC hoofdkantoor is gevestigd in Collierville (TN, USA) en in Schaffhausen (Switzerland).
Voor meer informatie zie onze website: https://aocresins.com.
Our Company Culture Elements
 Deliver on Performance
 Demonstrate Passion for Customers
 Find New Opportunities
 Speed to Value
 Act as One Team
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Contact
 Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Annette Duindam (annette.duindam@aocresins.com)
 Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Monika Fekkes,
Production Manager, via 06.13251084.

