
 
 

     
 
 Vacature Tuning Manager  
 

The Primo Group 
 
De Primo Group bestaat uit 14 locaties in 9 landen, met meer dan 1000 medewerkers in Europa en in 
China. Onze kernactiviteit is het ontwikkelen en produceren van klant specifieke kunststofprofielen 
(in diverse materiaalsoorten) in verschillende marktsegmenten.  
Primo is opgericht in 1959; het hoofdkantoor is gevestigd in Kopenhagen, Denemarken. 
 
Binnen de Primo Group is in maart 2020 een eigen matrijzenontwikkelingcentrum opgericht; Inter 
Primo Tools (IPT), welke verantwoordelijk is voor de gehele matrijzen ontwikkeling binnen de Primo 
Group.  
Binnen IPT bieden wij een fulltime functie als Tuning Manager. 
Je gaat deel uitmaken van de IPT-management group en een team van meer dan 1000 toegewijde 
ontwerpers, matrijzenmakers en matrijzen tuners die verspreid zijn over Nederland, Denemarken en 
Polen.  
 
Als jij een positief, proactief persoon bent die weet hoe je op een servicegerichte en 
oplossingsgerichte wijze zowel binnen als buiten jouw team communiceert en acteert, dan ben jij 
misschien wel dé nieuwe Tuningmanager voor onze wereldwijde Toolshop! 
 
 
Wat ga je doen? 
 
• Je bent eindverantwoordelijke voor de algemene dagelijkse leiding en aansturing van de IPT 

Tuning afdeling. Door de kwaliteit en kwantiteit van de dagelijkse werkzaamheden te 
controleren en coördineren en medewerkers te begeleiden, instrueren en coachen waar nodig. 

• Je vertaalt, bewaakt en realiseert zelfstandig de bedrijfsdoelstelling naar doelstellingen op 
gebied van tuning ten behoeve van wijzigen en herstellen van productiegereedschappen. 

• Je draagt zorg voor de coördinatie en afstemming met betrekking tot outsourcing van 
extrusiegereedschappen.  

• Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en op een juiste manier inzetten van beschikbare 
middelen om de geplande werkopdrachten (efficiencydoelen) te halen en tijdige oplevering 
van extrusiegereedschappen te waarborgen binnen de gestelde kwaliteitsnormen 

• Je stuurt de tuningmedewerkers (gereedschapsmakers) aan op basis van geplande 
productieorders middels het coördineren van de werkzaamheden en het geven van juiste 
werkinstructies, waaronder een vaste dag- en weekplanning. 

• Je draagt zorg voor een optimale communicatie tussen de IPT-afdelingen en de overige 
Enitor/Primo afdelingen. 

• Je voert functionerings- en beoordelingsgesprekken, en bent eindverantwoordelijk voor 
dossieropbouw, casemanagement en coaching en ontwikkeling van je medewerkers. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wie ben jij en wat verwachten we van jou? 
 

• Je bent minimaal HBO opgeleid en/of beheerst aantoonbaar HBO werk- en denkniveau  
• Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van werktuigbouwkunde en/of mechanica, 

techniek, of aantoonbare ervaring hierin 
• Je hebt geruime tijd ervaring als leidinggevende in de aansturing van een team 
• Je hebt een portie lef en staat stevig in je schoenen 
• Je hebt goede kennis en inzicht in productietechnieken en processen 
• Ervaring en kennis op het gebied van extrusie processen zijn een grote pré! 
• Je hebt ruime ervaring in het lezen van technische tekeningen en projectmatig werken. 
• Gezien het internationale karakter van onze group, beheers je naast Nederlands, ook de 

Engelse taal in woord en geschrift  
• Je hebt goede kennis van LEAN werken; visueel management, 5S, een gedreven aanpak 

m.b.t. KPI's 
 
Wat kun jij van ons verwachten? 
 

• Een verantwoordelijke, uitdagende functie bij een toonaangevend productiebedrijf 
• Een dynamische en creatieve werkplek 
• Een internationaal georiënteerde werkomgeving 
• Een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket  
• Een goed georganiseerde werkplek met veel ontwikkelingsmogelijkheden  
• Een informele toon onder toegewijde collega's 
• Een sterk team met hoge ambities 

 
Waar staan wij voor?  
 

• We Care; we care about our colleagues and our business 
• We are Open-minded; we are curious and seek new ways  
• We are Reliable; we keep our agreements and meet our deadlines 
• We Execute; we get things done, we deliver 

 
 
Informatie  
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer Søren Zylauv, Group 
Productivity Director. Telefoonnummer +4524447146  of per mail; DKSZY@primo.com 
 
Sollicitatie  
 
Je sollicitatie met cv kun je tot en met 31 oktober 2021 sturen naar:  
Afdeling HRM, per e-mail NLhrm@primo.com 


