VACATURE | TEAMLEIDER COMPOSIET PRODUCTIES
Bedrijf
Geplaatst
Locatie
Betreft
Omschrijving
Profiel

Opmerking

Jules Dock Composites
1 augustus 2018
Rotterdam
Fulltime
Meewerkend voorman. Geeft leiding aan klein team in de productie.
Ervaren all-round composiet productie professional met leidinggevende kwaliteiten.
Opleidingsniveau MBO-4 Bouw en Techniek. Leider en organisator, resultaat- en klantgericht, communicatief goed ontwikkeld.
Voor de invulling van deze vacature maken we geen gebruik van externe
bureaus.

JULES DOCK COMPOSITES
Jules Dock Composites is een composiet bedrijf gevestigd in Rotterdam. Jules Dock Composites produceert producten voor diverse markten o.a. voor maritiem, offshore, civiel, kunst. We maken de meest
uiteenlopende producten. Hiervoor werken we met prepreg, vacuüminfusie en wikkeltechnieken.
Daarnaast werken we nauw samen met het bedrijf Jules Dock Shaping, waarmee we pluggen, mallen
en modellen produceren. Op onze website krijg je een goed beeld van onze producten: www.composites.julesdock.nl.
Geen product is ons te gek, wij gaan vrijwel elke uitdaging aan!
FUNCTIE OMSCHRIJVING
Als meewerkend voorman ben je het aanspreekpunt voor collega’s en het management. Je rapporteert
aan de productie manager en geeft leiding aan de productie medewerkers. Taken die hier o.a. bij horen
zijn; beheren van de voortgang van het productieproces, uitvoeren van kwaliteitscontroles, uitvoeren
van productiewerkzaamheden en toezien op behalen productiedoelstellingen.
FUNCTIE EISEN
• Afgeronde technische MBO niveau 4 opleiding
• Deskundig in composiet en productieprocessen met composiet
• Ervaring met serieproductie
• Communicatief vaardig
• Praktische instelling en zelfstandig
• Leidinggevende of projectmanagement ervaring
• Meerdere jaren werkervaring
JULES DOCK
Jules Dock Composites 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 composites@julesdock.nl.
Nadere informatie kun je verkrijgen bij Felix Moonen, Directeur Jules Dock, tel: 085 401 63 99.

