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Bedrijf
Geplaatst
Locatie
Betreft
Omschrijving
Profiel

Opmerking

Jules Dock Shaping
1 juni 2018
Capelle aan den IJssel
Fulltime
Verantwoordelijk voor management en groei Jules Dock Shaping.
Jong professional, WO/ HBO opleidings-/denkniveau, technische opleiding (v.b. IO of
IPO). Leider en organisator met commerciële instelling / handelsgeest, resultaat- en
klantgericht, besluitvaardig, communicatief goed ontwikkeld, cijfermatig inzicht,
daadkrachtig, vasthoudend, overtuigend.
Voor de invulling van deze vacature maken we geen gebruik van externe bureaus.

JULES DOCK SHAPING
Jules Dock Shaping is een CNC freesbedrijf gevestigd in Capelle aan den IJssel. Jules Dock Shaping levert
alle voorkomende diensten voor het frezen van producten. Diverse materialen als schuimen,
kunststoffen en houtsoorten voor veel verschillende markten en een breed scala aan toepassingen.
Daarnaast werken we nauw samen met het bedrijf Jules Dock Composites, waarmee we pluggen,
mallen en modellen produceren voor composiet productie. Op onze website krijg je een goed beeld
van onze producten: www.shaping.julesdock.nl.
Geen product is ons te gek, wij gaan vrijwel elke uitdaging aan. Het machinepark dat wij hiervoor
gebruiken bestaat uit meerdere 3 en 4-assige CNC freesmachines, een robotarm en een 3-assige CNC
gloeidraadsnijmachine. Jules Dock Shaping is twee jaar geleden voortgekomen uit een overname. De
basis is gelegd en de groeipotentie is aanwezig.

FUNCTIE EISEN
• Afgeronde technische, bedrijfstechnische of commerciële opleiding op HBO of WO niveau.
• Een technische achtergrond is een pre, technische affiniteit een must.
• Affiniteit voor productie en automatisering.
• Communicatief vaardig.
• Praktische instelling.
• Leidinggevende of projectmanagement ervaring.
• Ondernemend en commercieel.

AANBOD
Wij bieden je basis salaris passend bij een jonge onderneming met groeiambities. Daarbovenop groei
stappen in het salaris die parallel lopen aan de groei van het bedrijf.
Belangrijker is de bedrijfsomgeving die we je bieden. Een organisatie waar eigen initiatief wordt
aangemoedigd. Waar persoonlijke ambities groot mogen zijn en er ruimte is voor groei op persoonlijk,
bedrijfskundig en financieel gebied.
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FUNCTIEOMSCHRIJVING
Activiteiten:
- Marketing & Sales activiteiten uitvoeren
- Klantrelaties onderhouden en uitbreiden
- Toezicht houden op aanpak en kwaliteit van af te leveren producten
- Vertaalslag van klantvraag en 3D tekeningen naar offerte
- Opstellen van offertes
- Klantcontact
- Initiëren van werkoverleggen
- Deelnemen aan overleggen op groepsniveau van Jules Dock
- Algemeen management
Verantwoordelijkheid:
- Winst & Verlies resultaat van Jules Dock Shaping
- Dagelijks management
- Acquisitie
- Bedrijfsvoering
- Samen met 3D Engineeringteam verantwoordelijk voor
o Projectaanpak
o Freesstrategie
o Doorlooptijd
o Kwaliteit eindresultaat
Ontwikkeling:
- Samen met de directie van Jules Dock een visie en strategie vormen over groei van Jules Dock
Shaping.
- Verdere professionalisering van de organisatie bij een groeiend productieteam.

JULES DOCK
Jules Dock Shaping is een van de bedrijfsonderdelen van Jules Dock. Jules Dock is een innovatief en
veelzijdig bedrijf gevestigd te Rotterdam. Met een multidisciplinair team weten we vraagstukken op
een integrale manier van oplossingen te voorzien, en kunnen we in verschillende fases van een
innovatieproject ondersteuningen bieden. De verschillende Jules Dock bedrijfsonderdelen werken
vanuit hun eigen specialisme aan uitdagende projecten. Meer informatie over de verschillende
bedrijfsonderdelen staat op de website: www.julesdock.nl.

SOLICITATIE
Ben je geïnteresseerd in deze functie, mail dan je sollicitatiebrief en cv naar f.moonen@julesdock.nl.
Nadere informatie kun je verkrijgen bij Felix Moonen, Directeur Jules Dock, tel: 085 401 63 99.

