Rivafoam B.V., gevestigd te Tiel, is al jaren verwerker en leverancier van kunststofschuimen voor de
handel en industrie. Het productenpakket omvat een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige
verpakkingen van polyethyleen, polyether en polyester schuimen die in verschillende branches worden
toegepast. Rivafoam produceert polystyreen opvulmateriaal voor de Nederlandse, Belgische en Duitse
markt. vormdelen van polystyreen(eps) en polypropyleen (epp). Enkele productnamen zijn o.a. Ethafoam,
Rivaboxen en Pelaspan Pac.
Voor onze productieafdeling zoeken wij een:

Productie Manager
Takenpakket:
-

Spil tussen receptie, calculator en binnen- en buitendienst
Je ben verantwoordelijk voor het actief managen van de dagelijkse productievoortgang; zorg
dragen voor een goede verdeling van de productieorders
Zorgt ervoor dat er voldoende afstemming is en dat prioriteiten duidelijk zijn voor de
productiemedewerkers
Vraagbaak voor de productiemedewerkers
Bijhouden van vrije dagen en maken van vakantieplanningen
Een coachende en toetsende rol rondom de orde en netheid op de werkvloer (RI&E)
Een coachende en toetsende rol op een veilige werkomgeving (RI&E)
Een coachende en toetsende rol bij het plegen van onderhoud
Een coachende en toetsende rol bij oplevering van kwalitatief hoogwaardige producten
In samenwerking met Management voeren van functioneringsgesprekken
Zorgt voor directe betrokkenheid van medewerkers, stuurt op open communicatie, stimuleert
kennisdeling en uitwisseling van ideeën
Verantwoordelijk voor de planning
o Orderplanning in de fabriek, goede verdeling van de productieorders
o Transportplanning
Ontwerpen van interieurs
Het maken van modellen/samples
Tekenwerk 2D en 3D
Bijhouden van de RI&E op technisch gebied
Delegeren en zelf uitvoeren van technische werkzaamheden (reparaties)
Je bent nauw betrokken bij het productieproces
Je legt verantwoording af richting Management/Directie

Wij vragen:
- Hts- werk- en denkniveau
- Ervaring in een technisch/productie omgeving, bij voorkeur in de schuimbranche
- Ervaring in een leidinggevende functie
- Kennis van CAD/CAM, daarnaast ervaring in het tekenen (overweg kunnen met PLC bestuurbare
machines)
- Actieve, klantgerichte en flexibele instelling
- Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pre
- Geen 9 tot 5 mentaliteit
- Mensen kunnen motiveren

Wij bieden:
- Een salaris conform de CAO voor de Kunststof- en Rubberindustrie
- Een prettige informele sfeer in een klein en enthousiast team

