
Meewerkend Teamleider - Ervaren Operator (M/V)

VanDerEng
Is marktleider in de productie van zware industriële labels in Nederland. Daarnaast timmeren wij met onze spuitgietproducties gezond 
aan de weg. Met 14 verschillende productiemachines en een 30-tal collega’s produceren wij een veelheid van industriële labels en 
spuitgietproducties. We richten ons op verschillende markten zoals de Tuinbouw, Food, Staal- en Betonbouw, Industrie en Vrije Tijd. 
Door een toenemende complexiteit in de productietechnologie zijn wij op zoek naar een collega met een gezonde ambitie om binnen 
een dynamische organisatie mee te groeien zowel qua verantwoordelijkheid als in persoonlijk opzicht. Geen 9-5 mentaliteit maar een 
resultaatgerichte instelling, veel affiniteit met techniek, een goede stressbestendigheid alsmede een gezond gevoel voor humor zijn 
belangrijke pre’s. Het werkklimaat binnen onze organisatie kan getypeerd worden als sociaal en dynamisch. Persoonlijke ontwikkeling 
wordt sterk gestimuleerd. 

De Functie
De teamleider - operator is verantwoordelijk voor het binnen de afgegeven tijd realiseren van de orders op verschillende machines. 
Naast het draaien van de producties is de teamleider ook verantwoordelijk voor het continue monitoren van de kwaliteit van de 
producten. Kleine optimalisaties c.q. onderhoudswerkzaamheden worden in het team uitgevoerd, grotere modificaties worden in samen-
werking met onze Technische Dienst uitgevoerd. Optimalisering van productiesnelheid is een belangrijke kerntaak.

Kerntaken
De teamleider-operator heeft de volgende hoofdtaken:
	  Coördineren van de orders naar de verschillende productiemachines, 
	  Producties draaien
	  Instellen van de machines
	  Continue kwaliteitscontrole
  Signaleren van onderhoud van machines, stempels en cilinders
	  Zorgdragen dat voorraden directe verpakkingsmaterialen en hulpgoederen op niveau blijven

Competentieprofiel
	  Denk- en werkniveau:  vanaf MBO niveau 3 techniek (Wtb of Grafisch)
	  Minimaal vier jaar relevante werkervaring in de grafische of papierindustrie
	  Goede communicatieve vaardigheden
	  Teamplayer
	  In staat om op natuurlijke manier het voortouw te nemen

Salarisindicatie
Afhankelijk van ervaring € 2.300 - € 2.900

Woonlocatie
Op maximaal 20 km afstand van Heemskerk

Solliciteren 
CV en sollicitatiebrief per e-mail naar: liesbeth.weel@vandereng.nl
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gezond gevoel voor humor zijn belangrijke pre’s. Het werkklimaat binnen onze organisatie kan getypeerd worden als sociaal en open. 
Persoonlijke ontwikkeling wordt sterk gestimuleerd.
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Parttime Financieel Administratief Talent  (m/v/x)
MBO niveau 4, Proactief, Nieuwsgierig, Punctueel, (8-16 uur)

Het werk
Wij zijn op zoek naar een proactieve doener die zich een aantal dagen per week bezig wil houden met de het bijhouden van de financiële 
administratie. We bieden jou een functie met veel afwisseling. Het is belangrijk dat je ondernemend bent, werk ziet liggen en uiteraard 
secuur het werk verricht. Je maakt onderdeel uit van een klein, maar ambitieus team. 

De werkzaamheden bestaan uit het vanuit de productiegegevens controleren van de geautomatiseerd opgemaakte facturen, het 
controleren en inboeken van inkomende facturen, het boeken van alle administratievea en financiële mutaties, het debiteurenbeheer 
en het voorbereiden van de maandelijkse Btw-aangiftes. 

De ideale kandidaat
Onze ideale kandidaat beschikt (binnenkort) over een MBO niveau 4 diploma in een administratieve richting, wil graag doorstuderen 
richting HBO en ziet deze kans als een prima gelegenheid om naast zijn/haar studie ook wat bij te verdienen.

Geen MBO-4 diploma maar wel gelijkwaardig denk- en werkniveau en relevante werkervaring? Dan nodigen wij ook jou graag uit om te 
reageren. Ook kandidaten die een carrièreswitch willen maken worden van harte uitgenodigd te reageren.

De volgende competenties komen goed van pas:
• Een proactieve instelling 
• Een kritisch denkvermogen
• Kennis van Excel en Word
• Affiniteit met (financiële) software pakketten zoals Exact Online
• Een zeer scherp oog voor details
• Goede communicatieve vaardigheden
• Flexibele instelling

Algemeen
VanDerEng is een veelzijdig en zeer innovatief productiebedrijf in kunststoffen. Wij zijn specialist in de productie van extreem sterke 
industriële labels. Onze labels vervullen veelal een logistieke en identificerende functie. Daarnaast groeit onze spuitgietafdeling waar wij 
tal van gespecialiseerde items produceren, hand over hand. Wij hebben een Internationaal werkgebied, kennen een open werkklimaat 
met een sterke focus op persoonlijke ontwikkeling. Onze omzet realiseren wij middels rechtstreekse verkoop, via 80 resellers en via 
een aantal webshops. 

VanDerEng staat voor inclusief werkgeverschap, dus ook kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt worden van harte
uitgenodigd te reageren.

Deze baan is niet strak aan tijd gebonden. De werkdagen zullen in samenspraak worden ingedeeld. 

Graag je sollicitatie per e-mail naar hamza.arrahmani@vandereng.nl, Hoofd Financiële Administratie.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Hamza Arrahmani: 088-8810800


