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Vacature Shiftleader 

VACATURE  

Werk je graag in een productieomgeving en in de 5-ploegendienst? En ben jij de 
leidinggevende die in staat is de medewerkers te inspireren en verder te professionaliseren? 

Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar een: 
 

Shiftleader 

Functie 
Als Shiftleader houd je je bezig met het direct aansturen van een ploeg van 20 medewerkers 
binnen de hoogwaardige technische extrusie- en nabewerkings-processen. Je bent 
verantwoordelijk voor de realisatie van de productieplanning door middel van het aansturen 
van de productieprocessen in de ploeg, zodanig dat de geplande productie voldoet aan de 
eisen van kwaliteit, kwantiteit, veiligheid en rendement. In deze rol werk je nauw samen met 
de collega Shiftleaders, Operations Manager en ondersteunende afdelingen. 
 
Profiel: 

• Je geeft leiding aan, coacht en motiveert het team 
• Je bent verantwoordelijk voor een goede kwalitatieve en kwantitatieve bezetting 

binnen de ploeg 
• Je bewaakt kwaliteit en andere KPI’s, zoals efficiëntie en operationele kosten 
• Je denkt mee in verbetering van kwaliteit en efficiëntie, door het optimaliseren van 

productieprocessen en het borgen hiervan over de teams 
• Je bent verantwoordelijk voor het tijdig opschalen van personeel bij veranderingen in 

het productieproces 
• Je draagt zorg voor een tijdig inzicht in productieresultaten van het team 
• Je voert jaarlijks functionering/beoordelingsgesprekken met de ploeg 
• Je voert vastgesteld beleid uit en handhaaft veiligheidsregels. 

Functie-eisen: 
• Je beschikt over een opleidingsniveau van minimaal MBO 4 (bij voorkeur 

werktuigbouwkundig en/of VAPRO B opleiding) 
• Je hebt gedegen kennis van en ervaring met productie- en logistieke processen. 
• Je hebt gedegen kennis van kwaliteitsvoorschriften en ervaring met de 

geautomatiseerde systemen 

Competenties: 
• Je bent planmatig sterk 
• Je kan effectief leiding geven 
• Je bent communicatief sterk onderlegd 
• Je hebt een hoge stresstolerantie 
• Je bent resultaatgericht 

 
Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met W. Sijbolts, Operations 
Manager. Dit kan via telefoonnummer 0511 541700 
 
Sollicitatie 
Je sollicitatie met cv kun je tot en met 28 januari 2022 sturen naar:                                               
Afdeling HRM, per e-mail naar NLhrm@primo.com 
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