
 
 

 

Production Manager 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven Production Manager die 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van het productieproces en alles in goede banen weet 

te leiden. Naast het aansturen van je teams doe je aan levertijdbewaking en ben je 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons product. Bovenal ben je de verbindende factor 

tussen de verschillende productie afdelingen en ben je in staat om je teams in hun kracht te 

zetten, te motiveren en waar nodig positief te corrigeren. Je bent betrokken, behoudt 

overzicht en weet goed wat er op de werkvloer afspeelt. Verder beschik je over een sterk 

technisch inzicht, en ben je in staat om processen te optimaliseren. 

Functie-eisen 

- HBO werk- en denkniveau verkregen door een technische opleiding en/of werkervaring 

in soortgelijke functie; 

- 3 tot 5 jaar werkervaring in een leidinggevende functie bij voorkeur in een productie 

omgeving; 

- Kennis en ervaring in de metaal is een pré; 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

- Competenties: leiderschap, kostenbewust, luisteren, hands-on-mentaliteit, overwicht, 

zelfverzekerd en een grote mate aan executiekracht; 

- Aantoonbare ervaring met verander-management. 
 

Wij bieden je een MT-functie met uitstekende arbeidsvoorwaarden, 

een no-nonsense informele werksfeer en een uitdagende functie waarin je veel vrijheid 

krijgt. Een assessment zal deel uitmaken van de wervingsprocedure. 

 
Bedrijfsprofiel 
Europe Steel Center B.V. is een internationaal opererende handelsorganisatie en staal- en 
snijbedrijf gevestigd op het industrieterrein te Moerdijk in Noord-Brabant. 

 
Wij zijn naast de handel in kwarto-staalplaten (zware stalen platen vanaf 5 mm. dik tot 350 
mm. dik) ook gespecialiseerd in het bewerken van kwarto-staalplaten, middels snijmachines, 
slijp –en richtinstallaties. Deze producten worden ingezet in projecten voor o.a. 
scheepsbouw, offshore, yellow goods, trailerbouw en zware machinebouw. 

 
Solliciteren 

Indien de vacature je aanspreekt en je denkt dat jij deze functie succesvol kunt vervullen, 

stuur dan je motivatie aangevuld met een volledig CV naar Europe Steel Center t.a.v. 

pz@europe-steel-center.com. 
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