Senior Productiebegeleider (m/v)
(Fulltime)
MareGroep is het re-integratiebedrijf voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de Kust-,
Duin- en Bollenstreek. Onze missie is om het beste uit mensen te halen door ontwikkeling, werk en
re-integratie. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische en maatschappelijke omgeving
waarin ontwikkeling centraal staat? Dan is dit een prachtige kans!

Wat ga je doen?
Als senior productiebegeleider vervul je de rol van leidinggevende naar de medewerkers, je instrueert en begeleidt hen
op de afdeling. Je zorgt in overleg met de unitmanager voor werkplanningen en -roosters en een goede uitvoering van het
werk, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Je bent verantwoordelijk voor de juiste arbeidsomstandigheden op de
werkplek, met name omtrent veiligheid, gezondheid en het bevorderen van de zelfstandigheid van medewerkers. Je neemt
initiatieven en bedenkt oplossingen voor knelpunten waar het gaat om het productieproces en de ontwikkeling van jouw
medewerkers. Tevens voer je begeleidingsgesprekken en verzorg je de verslaglegging van jouw coaching activiteiten in het
personeelsvolgsysteem. Je werkt onder eindverantwoordelijkheid van de unitmanager.

Wie zoeken wij?
Voor deze functie zoeken wij een resultaatgerichte en ondernemende leidinggevende met minimaal MBO 4 werk- en
denkniveau met daarbij een goed empathisch vermogen die zijn medewerkers kan stimuleren en motiveren. Je hebt
minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in leidinggeven en procesaansturing.
•

Je beschikt over coaching/begeleidingsvaardigheden en bent in staat de mogelijkheden
van jouw medewerkers goed in te schatten.

•

Je hebt een ‘hands-on-mentaliteit’, bent oplossingsgericht en hebt goede contactuele eigenschappen.

•

Als je in het bezit bent van Lean Green Belt, affiniteit met techniek of een technische achtergrond hebt
is dit een groot voordeel.

•

Affiniteit met de doelgroep is een vereiste.

Wat bieden wij?
Een functie in een maatschappelijk omgeving met een diversiteit aan collega’s. De functie is, conform cao MareGroep,
ingeschaald in schaal 7 (€2.170,00 - €3.176,00). Naast het salaris en vakantiegeld, bieden we je een eindejaarsuitkering van
6,75%, een goede verlofregeling (180 uur per jaar op basis van 36 uur) en vanaf 6 kilometer een reiskostenvergoeding. Heb je
zin in deze uitdaging, herken jij je in dit profiel en voldoe je aan bovenstaande criteria, dan ontvangen we graag je sollicitatie!

Solliciteer via deze link: https://maregroep.inhroffice.com/nl/job/183932/apply

Wij halen het beste uit mensen door ontwikkeling, werk en re-integratie!
MareGroep brengt mens en werk bij elkaar. Wij onderscheiden ons door ondernemend te zijn in ontwikkeling
en re-integratie. Ons doel is mens, markt en overheid op inspirerende wijze te verbinden: Iedereen doet mee!

www.maregroep.nl

