Factory Zero B.V. werkt aan een radicale verandering in de bouw; bouwen en renoveren kan
immers sneller, goedkoper en duurzamer. Het doel is om alle relevante bouwcomponenten
die nodig zijn voor zeer energiezuinige nieuwbouw en renovatie te (her)ontwikkelen en op
industriële schaal wijze te produceren.
Door middel van innovatieve oplossingen wil Factory Zero de energietransitie haalbaar en
vooral betaalbaar te maken voor iedereen in combinatie met een comfortabelere en
gezondere woning. Prestatiegarantie, design, innovatie en toepassing van industriële
productieprocessen zijn voor Factory Zero dé basis ingrediënten voor het realiseren van haar
missie. In Tiel wordt, in eigen huis, de iCEM ontwikkeld en geproduceerd. Dé bouwkundig
geïntegreerde energiemodule die zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat voor
bewoners.
Ter aansturing van ons productieteam zijn wij op zoek naar een

Productiemanager
Wat verwachten we van jou?
Als Productiemanager ben je verantwoordelijk voor de aansturing, monitoring en coaching
van het productieteam van Factory Zero in Tiel. Gezamenlijk realiseren jullie de deadlines voor
de productieaantallen.
Je bent verantwoordelijk voor
§ Het direct leidinggeven aan het team (15 mw’s) dat werkt binnen een dagvenster.
§ Het coachen, motiveren en verbinden van het team om gezamenlijk de kwantitatieve en
kwalitatieve productiedoelstellingen te behalen.
§ Het productiebeleid waarbij dagelijkse productietargets, kostenreductie, efficiency en
het voorkomen van faalkosten centraal staan
§ De kwaliteit van onze producten
§ Implementatie van moderne productieconcepten
§ Het in productie nemen van nieuwe producten en het doorvoeren van aanpassingen op
de huidige producten
§ Het initiëren van verbeteringen van de lean cultuur
§ Het werken conform bedrijfsvoorschriften, werkinstructies en procedures
§ Naleving van de veiligheidsvoorschriften en procedures in het werk.
§ Opvolging van de aanbevelingen naar aanleiding van controles en audits.
Tevens adviseer je de directie- en managementteam en maak je deel uit van diverse
projectgroepen. Je rapporteer aan de directie.

Wat zoeken we in jou als ideale kandidaat?
Een technisch geschoolde manager die van verschillende markten thuis is. Je geniet van
voortdurend schakelen met je team en andere collega’s en door jouw sociale, leidinggevende
en technische vaardigheden maak je het verschil in onze productie.
Je bent energiek, positief ingesteld en sociaal zeer vaardig. Door je technische kennis handel
je doortastend. Je doet dit op zo’n manier dat de collega’s zich er prettig bij voelen en het
beste uit zichzelf weten te halen.
§
§
§
§
§
§

Leidinggevende en coachende ervaring (min 3 jr), bij voorkeur productie gerelateerd.
Hands-on mentaliteit
Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift.
Beheersing van Duitse en Engelse taal is een pré
Kennis van Microsoft Office, kennis van Exact is een pré
Kennis van het Arbo- en veiligheidsbeleid, productieprocessen en continue
verbeteringsmodellen.

Wat biedt Factory Zero jou?
Een dynamische (fulltime) functie in een sterk groeiende organisatie. Naast een goed salaris
krijg je als Productiemanager de beschikking over een mobiele telefoon, laptop. De overige
arbeidsvoorwaarden vertellen we je graag tijdens het kennismakingsgesprek.
Werken bij Factory Zero
Je komt te werken in een informele organisatie met ambitieuze collega’s met passie voor
hun vak. Ze zijn zeer betrokken en onderschrijven onze missie. Werk je bij Factory Zero dan
heb je ongeveer 40 collega’s, waardoor iedereen elkaar kent. De collega’s uit de fabriek en
van kantoor werken allemaal in één pand. Hierdoor zijn de lijnen kort en is de betrokkenheid
erg hoog. Ook de collega’s die op projecten werken hebben veelvuldig contact met de
collega’s in Tiel en zijn daar dan ook regelmatig te vinden.
Heb jij interesse?
Is deze functie je op het lijf geschreven en kun jij binnen afzienbare tijd bij ons aan de slag?
Stuur dan je motivatie voorzien van cv naar vacatures@factoryzero.nl. Voor vragen over deze
vacature neem je contact op met Michel Schollen op 06- 48 43 16 67.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

