
 

In verband met de aanstaande promotie  van een Ploegleider , ontstaat binnen de afdeling Productie bij 
NedZink B.V. een vacature voor; 
 
 

  PLOEGLEIDER voor de 3 ploegendienst 
 

Functie inhoud; 
Als Ploegleider voor jouw team (ca. 15 fte) ben je verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen 
naar kwaliteit, productiviteit, en efficiency. Je coacht met voortdurend enthousiasme en motivatie je team 
naar steeds betere resultaten. Je hebt hierbij oog voor teamspirit en te behalen doelen, waarbij veiligheid 
voorop staat! 
 
Natuurlijk onderhoud je goede contacten met zowel interne klanten als collega’s. Je weet in je rol pro actief 
te sturen op te behalen afdelingsdoelstellingen en verbetert de hiervoor benodigde processen en procedures 
steeds verder. Als leidinggevende weet je je medewerkers te motiveren en stimuleren om hun individuele 
prestaties te behalen en continu te verbeteren. Samen met je collega-ploegleiders zorg je voor het optimaal 
inzetten van de medewerkers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de naleving van de Arbo- en 
veiligheidsvoorschriften. Kwaliteit (bewustzijn), overzicht en vooral ondernemerschap maken je succesvol in 
de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de afdeling. Je zorgt voor doelgerichte communicatie  en 
overdracht, overlegt waar nodig en werkt nauw samen met het Hoofd Productie en andere afdelingen. 
 

Dit ben jij; 
Om in aanmerking te komen voor de functie van Ploegleider, herken jij jezelf in het volgende: Een 
afgeronde technische MBO opleiding, bij voorkeur procestechniek of werktuigbouwkunde. Minimaal 5 jaar 
werkervaring in een zelfde soort leidinggevende functie. Grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit. 
Goede communicatieve vaardigheden; coachend, motiverende stijl van leidinggeven. Organisatorisch 
inzicht, ondernemend. Stressbestendigheid, vernieuwend en oplossingsgericht. 
 

Sollicitatie en informatie; 
Indien je in aanmerking wil komen voor deze functie dan verzoeken we je een motivatiebrief te schrijven en 
samen met je CV te sturen naar Johan Maas Hoofd P&O via emailadres; johan.maas@nedzink.nl. Nadere 
informatie over de functie inhoud kan verkregen worden via Arie Murk, Hoofd Productie via telefoonnummer 
0495- 455712. 
 
 
Besloten is voor deze vacature ook een extern wervingstraject in te zetten. 
 
 
 
 
 


