
 

 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 
 

(Assistent) Manager productie M/V     

fulltime  

Standplaats Aalten 
 
Wat houdt de functie in? 

Als (assistent) manager productie ben je in staat om in een veranderende omgeving de kwantiteit 
en de kwaliteit van onze producten te garanderen. Je hebt het vermogen de motivatie, vak- en 
sociale vaardigheden van onze werknemers te herkennen, te erkennen en te vergroten. Je start in 
de functie van assistent manager productie en krijgt de mogelijkheid om door te groeien naar de 

functie van manager productie. Je houdt je vooral bezig met de volgende werkzaamheden: 
• Je geeft sturing aan een groep medewerkers waarvan een deel afstand heeft tot de 

arbeidsmarkt 
• Je bent verantwoordelijk voor het productieresultaat en het borgen van de kwaliteit van 

het productieproces 
• Je zorgt voor de juiste inzet en planning van de medewerkers 
• Je verzorgt voorbereidende en logistieke werkzaamheden rondom het productieproces 

• Je draagt zorg voor de product- en personeelsadministratie 
• Je stemt kansen en problemen af met de manager productie  

 

Wat verwachten wij van jou? 
Onder aansturing van de manager productie worden verdelers en aanverwante producten op het 
gebied van vloerverwarming geproduceerd met hulp van moderne apparatuur. Samen met de 

manager productie richt je je op de functionele sturing van het team en de productie-output. 
Tegelijkertijd draag je bij aan de ontwikkeling, bevordering van de motivatie en het vergroten van 
de sociale vaardigheden van de productiemedewerkers. Je bent het eerste aanspreekpunt voor 
medewerkers en rapporteert aan de manager productie. Houd je ervan om zowel zelfstandig als in 
teamverband te werken en heb je technisch inzicht? Dan ben jij die resultaatgerichte (assistent) 
manager die wij zoeken. 
Daarnaast verwachten wij van jou: 

 
• Een afgeronde opleiding mbo of mbo+ in de richting werktuigbouwkunde of elektrotechniek 
• Goede communicatieve vaardigheden en organisatorische kwaliteiten 
• Goede kennis van en ervaring met MS-office 

• Een enthousiaste, leergierige en klantgerichte houding 
• Affiniteit met techniek 
• Een afgeronde BHV-opleiding of bereid zijn deze te halen 

• Een zelfstandige, flexibele en proactieve werkhouding 
• Ervaring met aansturing in een productie-omgeving 
• Affiniteit en ervaring met onze doelgroep is een pre 
• De bereidheid om vakgerichte opleidingen te volgen om je verder te ontwikkelen 

 
Wat bieden we jou? 

Van ons mag je een marktconform salaris verwachten en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. In 
deze veelzijdige functie werk je heel zelfstandig en bieden we je alle ruimte om je verder te 
ontwikkelen. De vacature betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een 
vast dienstverband en de mogelijkheid om door te groeien naar manager productie. 
 

Wie zijn wij? 
Albrand levert hoogwaardige en betaalbare energiesystemen voor thuis en op het werk. Albrand 

biedt een compleet assortiment duurzame oplossingen op het gebied van vloer- en wandsystemen 
voor verwarmen en koelen, is puur Hollands, flexibel, behulpzaam en altijd innovatief. Of het nu 
gaat om woningbouw, renovatieprojecten of grote utiliteitsprojecten; Albrand zorgt voor een warm 
onthaal. 
 



 

 

Onze medewerkers zijn onze kracht. Zij verzetten het werk. Een ijzersterk team van collega’s met 
elk hun eigen deskundigheid. Werken bij Albrand betekent werken voor een innovatief en 

dynamisch bedrijf. Een informele, collegiale sfeer, met volop afwisseling en ruimte tot 
zelfontplooiing is kenmerkend voor onze organisatie. 
 
Interesse?  
Wil je deel uitmaken van ons team? En ben jij graag bereid je handen uit de mouwen te steken? 
Stuur dan je cv met motivatie via onze sollicitatiepagina 

Of naar: 

Albrand B.V.  
t.a.v. afdeling Personeelszaken 
Postbus 4 
6900 AA Zevenaar 
 
Uiteraard worden jouw gegevens vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie over deze functie 
kun je contact opnemen met Willem Hermsen, manager productie, bereikbaar op telefoonnummer 

0316-24 68 49. 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

https://albrand.onlinevacatures.nl/nl/job/195871/apply

