
 
 

 

 

VACATURE PROCESBEHEERDER 

 

Functieomschrijving 

 

De Procesbeheerder is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van het productieproces 

dat aan hem is toegewezen. De Procesbeheerder geeft leiding aan Productiemedewerkers, stralers 

en spuiters en is verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan de gestelde taken door zijn 

medewerkers. De Procesbeheerder rapporteert rechtstreeks aan de Bedrijfsleider. 

 

Taken / functiebestanddelen 

 

• Aansturen en ondersteunen van de Productiemedewerkers met als doel alle voorkomende 

werkzaamheden binnen de gestelde planning en met inachtneming van de kwaliteitskaders uit te 

voeren. 

• Het fungeren als vraagbaak en eerste aanspreekpunt voor Productiemedewerkers.  

• Bewaken van de continuïteit van het toegewezen productieproces en waar nodig in overleg met de 

bedrijfsleider maatregelen treffen ter waarborging en/of verbetering. 

• Zorg dragen voor de logistieke structuur en organisatie op het bedrijfsterrein met betrekking tot 

opslag van goederen en bedrijfsmiddelen.  

• (Kwaliteits)controle tijdens het productieproces en eindcontrole van gereed product en verpakking 

voordat deze naar de klant gaat. 

• Het instrueren en corrigeren van Productiemedewerkers bij geconstateerde fouten.   

• Zorg dragen voor controle van de te verwerken orders op juistheid en volledigheid (kleur en 

aantal), alsmede het tijdig informeren van de administratie ten behoeve van correcties.  

• Het op bedrijfseconomische wijze (kostenbewust, efficiënt en effectief) uitvoering (laten) geven 

aan beheer van en omgang met bedrijfsmiddelen.  

• Signaleren van knelpunten en het proactief doen van voorstellen om deze weg te nemen. 

• Toezien op correcte naleving van arbeidsomstandigheden (orde, netheid en veiligheid) en 

personeelsvoorschriften (ziek- en herstelmelding, verlof, omgang met bedrijfsmiddelen, etc.). 

• Het voeren van correctie- en functioneringsgesprekken met Productiemedewerkers.   

• Het verzamelen, vastleggen en beheren van feitenkennis en informatie die als input voor 

functioneringsgesprekken kan worden gebruikt.  

• Rapporteren van ziekmeldingen, overwerk en verlof aan het Management. 

 

Functiecompetenties 

• Verantwoordelijkheid 

• Voorbeeldfunctie 

• Initiatief 

• Probleem oplossend vermogen 

• Zelfstandigheid 

• Samenwerking 

• Communicatie 

• Kwaliteitsbewust 

• Kostenbewust 

• Productiviteit     

 

 



 
 

 

 

Salaris en arbeidsvoorwaarden 

 

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de eisen die aan deze functie 

worden gesteld en worden in goed overleg vastgesteld. 

 

Solliciteren 

 

Stuur je sollicitatie per e-mail aan Arjen Hessels (A.Hessels@hesselscoating.nl). Voor meer informatie 

over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met 076 - 530 24 40. 
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