
 

    
 

 
 

VACATURE: PRODUCTIELEIDER 
 

OVER ONS 

Technologies Added in Emmen is de eerste Smart Factory in Nederland en ver daarbuiten waar 

gelijkgezinde bedrijven onder één dak produceren. Het werkt als je eigen fabriek, maar het is 

georganiseerd als een shared facility. Dit wordt mogelijk gemaakt door een uniek, flexibel 

assemblageconcept. Technologies Added is een officieel Fieldlab op de nationale Smart Industry 

Agenda. Het is de fabriek van de toekomst waar voor meerdere klanten digitaal aangestuurde 

productie plaatsvindt.  

We groeien flink en dat doen onze klanten ook. De groei zit zowel in de complexiteit van de 

producten, het aantal producten en het personeel. Onze klanten zitten in verschillende branches, 

zoals (E-)Mobility en Sustainability en variëren in volwassenheid van Start-up/Scale-up tot 

gerenommeerde bedrijven. 

 

 

DE VACATURE PRODUCTIELEIDER 

Als Productieleider geef je leiding aan de assemblagemedewerkers, SMT-afdeling (Surface Mount 

Technology), het magazijn en productieplanning. In totaal een team van ca. 20 collega’s. 

Als onderdeel van het kernteam van Technologies Added presenteer je wekelijks diverse KPI’s en de 

planning van de komende weken. 

We zijn op zoek naar een motiverende leidinggevende met een achtergrond in de maakindustrie. Een 

aanpakker die het leuk vindt om de lange termijn structuren en processen te verbeteren en die 

regelmatig te zien is op de productievloer. 

Je neemt zelf initiatief waar je kansen ziet en zult hierbij de juiste prioriteiten stellen voor onze 

klanten en het bedrijf. 

 

 

FUNCTIE 

Als Productieleider geef jij direct leiding aan de eerder beschreven afdelingen. 

Daarbij is het jouw verantwoordelijkheid om de productie zo te laten draaien dat deze qua kwaliteit, 

aantallen en veiligheid, efficiënt opereert. Je rapporteert aan de CEO.  

Er zijn verschillende productielijnen, elk voor één van onze klanten. Het slim inzetten van personeel 

op de verschillende lijnen zorgt voor een hogere efficiëntie. Dat betekent dat jij duidelijk inzicht hebt 

in de afzonderlijke operator competenties. 

Onze Productievloer is het visitekaartje van ons bedrijf. Dat betekent dat we onze lijnen strak, 

schoon en overzichtelijk houden. 

 

 

PROFIEL 

• Je bent een stabiele en betrouwbare collega; 

• Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding (bijv. richting Technische bedrijfskunde); 

• Je zorgt voor een toegankelijk orderoverzicht van elke lijn; 

• Ervaring met MES (Manufacturing Execution System) is een pré; 



 

    
 

 
 

• Ervaring met het opzetten van productielijnen en slimme lijnbelevering (o.a. Kanban, Two bin 

etc.); 

• Ervaring met implementatie van Lean manufacturing; 

• Ervaring met inregelen van slimme magazijninrichting; 

• Ervaring met het leidinggeven productiemedewerkers; 

• Je hebt affiniteit met technische productie in ‘smart mobility’ en/of ‘duurzame producten’; 

• Je hebt minimaal 5-10 jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie en neemt een flinke 

hoeveelheid ervaring mee op zowel operationeel als strategisch niveau; 

• Je bent stressbestendig en flexibel; 

• Analyseren van productieparameters: zoals kostprijs medewerkers, onderhoud en OEE, 

machine uren. 

 

 

AANBOD 

• Ruimte voor ontwikkeling in jouw functie en doorgroeimogelijkheden afgestemd op jouw 

ambities; 

• Je krijgt een belangrijke rol in het verder vormgeven van onze processen en structuren; 

• Gratis fruit;  

• 1x per week een gezamenlijke lunch (in het post-Corona tijdperk); 

• Een uitstekend primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket. 

 

 


