
OLIJVE CONSTRUCTIE

STAAL GEEFT JE DE RUIMTE
Olijve Constructie – Specialist in staalconstructies

Voor ons bedrijf in Oosterwolde zijn wij per direct op zoek naar een 
stressbestendige, kwaliteitsbewuste teamplayer die de functie van

Productieleider Staalbouw 
voor een ploeg van ca 20 man kan invullen

Constructies: Groot, klein, uitzonderlijk, degelijk, alles staat of valt met een goede stalen constructie.  
De ruggengraat van elk goed gebouw. Staal levert draagkracht – en ongekende mogelijkheden voor  
creatieve architecten.
 
Bij Olijve Constructie bouw je mee aan een stevige, slimme en duurzame toekomst. Jij wordt de productie-
leider en je bent direct verantwoordelijk voor een ploeg van ca. 20 man staalbewerkers, constructie-
medewerkers, samenstellers en aflassers. 

Jij kunt met je ruime ervaring de gehele productieafdeling effectief managen en door je heldere en  
kwalitatieve overview beschik jij over de hoge kwaliteiten die Olijve levert. Jij weet welke prioriteiten  
er gelden op je afdeling en stuurt direct en adequaat volgens de planning bij. 

BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

Algemeen 
Het werk betreft het coördineren en indien nodig zelf ook uitvoeren van de werkzaamheden binnen de  
productie, het voorkomen van stagnatie en onduidelijkheden op de werkvloer en het aanleveren van de 
juiste materialen voor de montage. De productieleider stuurt hierbij op hoofdlijnen en houdt de totale  
planning van alle lopende projecten in beeld. 

Werkzaamheden 
• Werkvolgorde opstellen voor de productie 
• Het controleren van productie en het tekenen van de controlelijsten 
• Coördineert de uitvoering van het werk van het personeel in de productie 
• Geven van aanwijzingen en instructies aan het productiepersoneel 
• Coachen en motiveren van medewerkers 
• Het houden van jaarlijkse functioneringsgesprekken met medewerkers die rechtstreeks onder de  

chef productie vallen en kosten 
• Voorraad mutaties invoeren 
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• Bewaken van de voortgang en kwaliteit 
• Bewaken van houding en gedrag ten aanzien van de veiligheid 
• Organiseren van toolboxmeetingen voor productiepersoneel 
• Monitoren van de planning aan de hand van de urenregistratie 
• Zorgen voor voldoende personeel in overleg met de bedrijfsleider (rekening houdend met verlof,  

ziekte etc.) 
• Daar waar nodig het productieproces bijsturen in overleg met de bedrijfsleider 
• Regelen van transport voor verzending en conservering van en naar de bouwplaats 
• Plaatsen van bestellingen van gerelateerde materialen, gereedschappen en diensten voor productie  

in overleg met de bedrijfsleider 
• Het controleren van machines en zorgdragen voor tijdig onderhoud van machines en gereedschappen 

conform het vastgestelde onderhoudsplan 
• Controle van de producten die worden vervoerd naar de locatie voor montage op transportvolgorde  

en samenstelling 
• Bijhouden van de urenregistratie 
• Bijhouden van ziekteverzuim en vakantiedagen 
• Bijwonen van het werkoverleg en planningsoverleg (met de bedrijfsleider, planner en projectleider) 
• Het vertalen van de overallplanning naar opdrachten per afdeling 
• Het bewaken van kwaliteit en levertijd 
• Het doornemen en compleet communiceren van de opdracht met de werkvoorbereider en productie-

medewerkers 
• Verricht indien nodig zelf de werkzaamheden van staalbewerkers, constructiemedewerkers, samen-

stellers/hechtlassers en aflassers 

Wat mag je van ons verwachten?
Olijve Constructie kenmerkt zich door hoge kwaliteit en service voor elke klant. Jij herkent je hierin. 
Wij bieden je een salaris op basis van indicatie, kennis en kunde (boven CAO).
Bij ons geldt: Recht is recht en krom is krom een no-nonsense mentaliteit. In onze organisatiestructuur voelt 
iedereen zich betrokken bij de projecten wat resulteert in de beste kwaliteitsproducten wat de klant kan 
krijgen.

Zie jij jezelf als onze nieuwe productieleider?

Neem dan contact met ons op of stuur je motivatiebrief met CV naar Henk de Vries.
h.devries@olijveconstructie.nl

Productieleider 


