Functieprofiel Hoza Logistic solutions Scheemda
Functie

: Ploegleider Lasserij

Hoza moet zich in een zeer competitieve markt elke dag weer bewijzen door
met innovatieve oplossingen te komen. Niet alleen in productie technieken maar
ook in materialen, efficiëntie en milieueffecten.
Bedrijfsprofiel
Hoza Logistic solutions te Scheemda staat voor "common sense in logistic solutions". Al
bijna 80 jaar ontwikkelt en produceert Hoza innovatieve rolcontainers, dolly's , trolleys
en andere logistieke oplossingen die de aan- en afvoer van producten in bedrijven uiterst
ergonomisch en efficiënt laten verlopen. Door de jaren heen heeft Hoza op eigen initiatief
en op verzoek van de markten en relaties een groot assortiment aan logistieke
oplossingen ontwikkeld en kwalitatief hoogwaardige producten geproduceerd. Hoza wil
verdere groei in Europa realiseren en de organisatie professionaliseren.
Functieomschrijving
Hoza is een projecten organisatie waarbinnen de ploegleider zorg dient te dragen voor
het conform planning uitvoeren van de productieopdrachten die verstrekt zijn door de
voorman van de afdeling. Dit doe je samen met de medewerkers van de afdeling (circa
10 personen). Deze aansturing dient op een coachende, motiverende en stimulerende
wijze plaats te vinden. De ploegleider rapporteert aan de voorman van de afdeling maar
is tijdens zijn dienst verantwoordelijk voor het op een uiterst efficiënte wijze laten
uitvoeren van de productieopdrachten. Dit alles conform de met de klant
overeengekomen kwaliteitsnormen.
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Zelfstandige werkhouding- en opvattingen;
Gewend met deadlines te werken;
Probleem oplossend;
Sterk analytisch;
Ervaring met lasrobots en lastechnieken;
MBO opleiding met metaal achtergrond;
Technisch inzicht en improvisatie vermogen;
Logistiek inzicht en gevoel voor logistieke processen;
Goede communicatieve vaardigheden;
Goed op de hoogte van moderne productietechnieken.

Wij bieden
• Een uitdagende fulltime functie met veel zelfstandigheid;
• Marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring;
• Secondaire arbeidsvoorwaarden conform de Metaal CAO.
Sluitingsdatum
zsm

Solliciteren?
Ben jij geïnteresseerd in de bovenstaande functie? Stuur dan je CV en motivatie
naar het onderstaande adres of solliciteer online!
Contactgegevens
Hoza Logistic solutions
T.a.v. mevr. N. Oolders (P&O)
Postbus 11
9679 ZG Scheemda
Tel: 0597 – 59 31 31
e-mail: noolders@hoza.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

