Van Gent Legnesten
Ubbeschoterweg 19
3927 CJ Renswoude
Productie houtbewerking
32-40 uur
MBO

Voorman productie
Heb je ervaring met het aansturen van een team en heb je
interesse in houtbewerking? Dan hebben we een match!
Al ruim 50 jaar produceert en verkoopt Van Gent Legnesten, diervriendelijke, modulaire legnesten voor de internationale pluimveesector. Hoge kwaliteit en duurzaamheid zijn typerend voor onze producten. Sinds januari 2020 is Van Gent onderdeel van
familiebedrijf Vencomatic Group, een toonaangevende/innovatieve speler binnen de
pluimveesector.
Hoofdtaken van de voorman productie
• Sturing geven aan jouw team zodat de
planning op een efficiënte wijze
gerealiseerd wordt en voldoet aan de
afgesproken kwaliteitseisen;
• Machinale houtbewerking met behulp
van een CNC freesmachine en
opdeelzaag;
• Monteren en vervaardigen van deelen eindproducten;
• Kwaliteitscontrole van de producten.
Jouw profiel
• Je bent verantwoordelijk voor de werkzaamheden, zowel die van jezelf als die
van jouw team;
• Je houdt overzicht over de planning en
kwaliteit van het werk;
• Je werkt veilig en eist dit ook van je team;
• Je bent een motivator voor je team;
• Je bent handig, nauwkeurig en resultaatgericht;
• Je bent doortastend en in staat problemen snel te vertalen naar praktische
oplossingen;

• Je hebt al enige ervaring met een CNC
freesmachine en opdeelzaag;
• Je hebt ervaring met een heftruck;
• Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal in woord en
geschrift.
Wat hebben wij jou te bieden?
• Een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid;
• Ontwikkeling en doorgroei mogelijkheden
door het volgen van relevante cursussen
en opleidingen;
• Een team waar je te allen tijde op kan
terugvallen;
• Een fijne informele werksfeer.
Heb je vragen over de inhoud van de vacature of zou je graag eens persoonlijk kennis willen maken? Neem dan contact op met Office
Manager Wilma van Gent, tel. 0318-572081.
Solliciteren kan door je CV, met een korte
toelichting, te mailen naar:
solliciteren@vencomaticgroup.com.

vencomaticgroup.com

vangentnl.com

