Factory Zero produceert, levert en beheert geïntegreerde energie modules. De motor van
een moderne woning ofwel ‘de kern van wonen’. Deze hoogwaardige combinatie van
installatietechniek en IoT in een eenvoudig bouwkundig te integreren omkasting, is in hoog
tempo de markt van de traditionele installateur aan het veroveren. Door de snelle groei zijn
wij op zoek naar een ervaren productiemanager die graag zijn kennis en ervaring inzet om de
benodigde versnelling in productie te realiseren terwijl er stappen vooruit worden gezet in
kwaliteit en lever zekerheid. Wil je meebouwen aan de energie transitie van Nederland en
professioneel meegroeien in de hoogste versnelling? Kom dan het operationeel team van
Factory Zero versterken.
Factory Zero werkt aan een radicale verandering in de bouw; bouwen en renoveren kan
immers sneller, goedkoper en duurzamer. Het doel is om de installatietechniek 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 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.
Om de verdubbeling van het productievolume in komende periode in juiste banen te leiden zijn
wij op zoek naar:

Productiemanager
Wat ga je doen?
De iCEM (innovatie energiemodule voor woningen) combineert een warmtepomp,
balansventilatie met warmteterugwinning, een buffervat, een solaromvormer en een
sensor/IOT-omgeving. Al deze techniek wordt compact in een slimme bouwkundige enclosure
aangebracht om de inpassing in de woning zo efficiënt mogelijk te maken. Als
productiemanager zorg je voor excellente aflevering van kwalitatieve producten op het
afgesproken tijdstip en hebt voortdurend grip op de gehele leverketen, zowel up- als
downstream. Het voortdurend schakelen met je team en andere collega’s is een
basiseigenschap en door jouw sociale, leidinggevende en technische vaardigheden maak je
het verschil.

Waar ben je zoal verantwoordelijk voor?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je geeft direct leiding aan een groeiend productieteam van momenteel 15
medewerkers en de productie coördinator dat werkt binnen een dagvenster,
Je plant de week- en dagproductie op basis van de klant vraag,
Je draagt zorg voor de inkoop en leveringszekerheid bij de +/- 50 toeleveranciers
Je plant en geeft uitvoering aan het verhogen van de productiecapaciteit van 1.500
naar 3.000 iCEM’s
Je verbetert continue de kwaliteit, kwantiteit en efficiency van het productieproces
Je Implementeert moderne productieconcepten en verbetert de ‘lean-cultuur’
Begeleid van aanpassingen in het huidige product en geheel nieuwe iCEM varianten in
het productieproces.
Je bent onderdeel van het MT en rapporteert direct aan de directie
Daarnaast maak je als productiemanager deel uit van diverse projectgroepen

Wat verwachten we van jou?
Je bent een ervaren productiemanager van een technisch complex product. Leverzekerheid,
groei, kwaliteit en efficiëntie staan centraal in de manier waarop je werkt. Je bent je bewust
van je omgeving en begrijpt de prioriteiten van de organisatie en jouw rol daarin. Je weet een
team te motiveren om samen fantastische resultaten te behalen en vast te houden. Je bent
betrouwbaar zodat we op je kunnen bouwen. Boven alles heb je lol in het iedere dag een
beetje beter doen en kom je vanuit die motivatie zelf tot kleine verbeteringen en
systematische veranderingen.

Wat zoeken wij in jou als ideale kandidaat?
Wij zijn op zoek naar een vriendelijke en communicatief sterke kandidaat met de volgende
kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevante ervaring in de productieomgeving (minimaal 3 jaar)
Leidinggevende en coachende ervaring
Communicatief sterk
Resultaatgericht, gestructureerd en planmatig werken met een proactieve houding
Verbindende factor tussen productie en projecten
‘Hands on’ mentaliteit
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Duits en
Engels zijn een pré
Kennis van Microsoft Office, Exact
Kennis van het Arbo- en veiligheidsbeleid, productieprocessen en continue
verbeteringsmodellen
40 uur per week beschikbaar

Wat biedt Factory Zero jou?
We zijn ambitieus en groeien flink. Dat willen we ook de komende jaren nog doen. Daarvoor
zoeken we ‘winners’ en we zijn daar zuinig op. Bij ons staat continuïteit voorop, dit betekent
dat je de komende jaren met ons mee kan groeien. Je hebt de back-up van een groeiend
team van enthousiaste en hardwerkende collega’s. Daarnaast bieden we je mogelijkheden
voor ontwikkeling en studie.
We zijn betrokken en houden de sfeer gemoedelijk. Jij krijgt bij ons het vertrouwen en de
verantwoordelijkheid om je werk te doen. Wij hebben natuurlijk processen en procedures,
maar met veel ruimte voor jouw gezonde verstand. Natuurlijk bieden we je een goed salaris.
Daarnaast eventueel reiskosten, een laptop en telefoon. De overige arbeidsvoorwaarden zijn
prima geregeld en hierover informeren we je graag tijdens jouw sollicitatiegesprek.

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 60 collega’s, waardoor iedereen elkaar kent.

Heb jij interesse?
Is deze functie je op het lijf geschreven en kun jij binnen afzienbare tijd aan de slag? Stuur dan je
motivatie voorzien van cv naar rikvoorn@factoryzero.nl. Voor vragen over deze vacature neem
je contact op met Rik Voorn op 06 1514 4143

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

