INSULCON B.V. is een dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en
verkoop van een scala aan hittebestendige- en vuurvaste isolerende producten en systemen die op
brede schaal worden toegepast in de thermische procesindustrie. Onze afnemers zijn o.a.
energiecentrales, vuilverbranders, aluminiumgieterijen, engineering bureaus, petrochemische
fabrieken, producenten van huishoudelijke apparaten zoals CV ketels, haarden & kachels,
bakovens, etc. Dankzij de know-how van een groot aantal gespecialiseerde medewerkers en
ervaring van meer dan 38 jaar, is INSULCON B.V. in staat haar afnemers duurzame oplossingen en
een uitstekende service te bieden. De INSULCON Groep heeft een vestiging in Nederland, België,
Duitsland en Zwitserland en is met name actief in Europa en met specifieke activiteiten
wereldwijd.
Op de Wearflex® afdeling, gelokaliseerd te Steenbergen, worden uit diverse technische weefsels
industriële eindproducten samengesteld zoals flexibele hitteschilden, flexibele duurzame
afdichtingen voor procespijp doorvoeringen en weefselcompensatoren die bewegingen opvangen
als gevolg van trillingen en thermische uitzetting.
Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een

Assistent Productie Manager (Fulltime 40 uur)
Met een hands-on mentaliteit
Wat ga je doen?
Als Assistent Productie Manager ga je je o.a. bezig houden met:
 Meewerken op de werkvloer en daarbij direct leiding geven aan Wearflex®
productiemedewerkers. Werkzaamheden zijn onder andere:
 Het aftekenen en samenstellen van producten opgebouwd uit technische weefsels, o.a.
snijden (zowel handmatig als CNC), knippen, lijmen, sealen en stikken met diverse
industriële naaimachines.
 Assisteren en begeleiden van collega's en uitzendkrachten op de afdeling.
 Back-up voor het verrichten van montagewerkzaamheden (nationaal/internationaal).
 Het behandelen van de werkopdrachten volgens de vereiste methodes en procedures.
 Controleren en identificatie van gereed product.
 Jaarlijks, en indien nodig tussentijds, onder begeleiding van Wearflex® Productie Manager
beoordelen van genoemde medewerkers (opleiden, begeleiden, ondersteunen, coachen).
 Jaarlijks in samenwerking met de Wearflex® Productie Manager, functioneringsgesprekken
voeren.
 Zo efficiënt mogelijk organiseren van de werkzaamheden op de afdeling.
 Periodiek rapporteren / communiceren omtrent de gang en voortgang van zaken aan de
Wearflex® Productie Manager.
 Het onderhouden van de communicatie tussen de planning, de productieafdelingen en
werkvoorbereiding.
 M.b.t. milieu; toezicht houden op een juiste afvalscheiding, monitoren/verbeteren
energieprestatie, grondstoffenverbruik.
 Onveilige situaties en handelingen direct aanpakken en melden bij de Wearflex® Productie
Manager.

Als Assistent Productie Manager werk je nauw samen met de Productie Manager. Je bent (mede)
verantwoordelijk voor het algeheel functioneren van de Wearflex® productie afdeling, de planning
en efficiency van werkzaamheden m.b.t. productie.
Wij vragen:
 MBO+ werk- en denkniveau. (WTB)
 Gevoel voor techniek en bij voorkeur ervaring binnen een productiebedrijf.
 Aan de hand van werkinstructies en technische tekening zelfstandig kunnen werken.
 Een echte doener die oplossingsgericht kan werken en denken.
 Leidinggevende capaciteiten.
 Communicatief vaardig; op verschillende niveaus als prettige gesprekspartner kunnen profileren.
 Groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 Een teamplayer, flexibel.
 Stressbestendig; goed overzicht kunnen houden in drukke situaties.
 Je bent praktisch en resultaatgericht ingesteld.

