Hoofd Productie
Heb je passie voor het leidinggeven aan en coachen van een productie afdeling; lijkt het jou uitdagend om je
bezig te houden met trouble shooting gerelateerd aan productieproblemen; onderdeel te zijn van de noodplan
organisatie en lid te zijn van de bedrijfsbrandweer. Lees dan verder!
Binnen deze rol rapporteer je aan de Operations Manager. Als Hoofd Productie zorg je ervoor dat
productiedoelstellingen worden uitgevoerd volgens gedefinieerde randvoorwaarden. De sleutelwoorden daarbij
zijn veiligheid, kwaliteit, kwantiteit en kosten. Je zal leiding geven aan de afdeling productie, waarvan ook
Ecologie en Utilities onderdeel zijn. Naast je leidinggevende taken zal je je ook bezig houden met bijvoorbeeld
trouble shooting gerelateerd aan eventuele productieproblemen en draag je zorg voor het onderhouden van een
goede communicatie met de technische en engineering afdeling.
Samengevat, je gaat je bezig houden met:
•
Het leidinggeven aan de afdeling productie - ca. 35 operators en 6 shiftleaders die in een volcontinu
rooster werken. Ecologie en Utilities zijn onderdeel van de afdeling productie;
•
Zorg dragen voor de aanlevering van correcte administratieve gegevens t.b.v. verdere verwerking door
de administratieve afdelingen;
•
Trouble shooting gerelateerd aan eventuele productieproblemen;
•
Het onderhouden van een goede communicatie met de technische en engineering afdeling;
•
Het coachen van nieuwe en huidige medewerkers van de productie afdeling en draag je er zorg voor dat
je medewerkers voldoende getraind blijven;
•
Je bent onderdeel van de noodplan organisatie en lid van de bedrijfsbrandweer;
Herken jij jezelf hierin:
•
HBO werk- en denkniveau verkregen door werkervaring in een productie omgeving of HBO opleiding in
Chemie, Chemische Technologie of Operationele Technologie, aangevuld met enkele jaren ervaring in
een productie omgeving;
•
Planmatig en organisatorische vaardigheden;
•
Goed ontwikkelde communicatie en sociale vaardigheden;
•
Leidinggevende vaardigheden;
•
Resultaatgericht;
•
Besluitvaardig;
•
Stressbestendig;
•
Teamspeler;
•
Sterk analytisch vermogen;
•
Creatief;
•
Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.
Een assessment zal onderdeel uitmaken van de selectie procedure.
Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende leidinggevende en coachende rol in een dynamische omgeving Wij bieden een prima
salaris en reiskostenvergoeding.
Locatie
ICL-IP Terneuzen

Meer informatie:
Als je nog meer informatie wilt over de positie, kan je contact opnemen met Tamara Novak via
TA_Amsterdam@icl-group.com. Voor meer informatie over ICL, kijk dan op www.icl-group.com.
ICL-IP Terneuzen is producent van een breed scala producten. De grondstof die we in de meeste gevallen
daarvoor gebruiken, pure broom, wordt uit de Dode Zee gewonnen. Verder leveren we broom, afkomstig van
het moederbedrijf in Israël, herverpakt aan diverse klanten in Europa. Onze toepassingen vind je in
brandvertragende middelen, life science producten, automobiel industrie, verf, de foto-industrie, bij oliewinning
en in de behandeling van diverse waterstromen. ICL-IP Terneuzen (voorheen Broomchemie) aan de
Zevenaarhaven langs het kanaal van Gent naar Terneuzen is onderdeel van de Israëlische multinational Israel
Chemicals Limited (ICL), de grootste broomproducent ter wereld. Meer informatie op: www.icl-ip.com
ICL (Israel Chemicals Ltd.) is een wereldwijd fabrikant van producten gebaseerd op mineralen, voornamelijk in
drie markten: Landbouw, voedsel en engineered materials. De landbouwproducten die ICL produceert helpen de
groeiende wereldbevolking te voeden. De kalium en fosfaten die ICL delft en produceert worden gebruikt als
ingrediënten in meststoffen en dienen als een essentieel onderdeel in de farmaceutische- en voedseladditieven
industrie. De specialiteitenproducten van ICL zorgen ervoor dat mensen meer toegang hebben tot gevarieerder
en kwalitatief beter voedsel. ICL heeft productie activiteiten in onder andere Israel, Europa, de Verenigde Staten,
Zuid-Amerika en China, en een wereldwijd marketing en logistiek netwerk.

