
Omschrijving

BaanZeker verzorgt voor Betonfabriek Mols B.V. te Echt de Werving & Selectie van kandidaten voor de 
functie van 

MEEWERKEND VOORMAN PRODUCTIE

Bedrijfsinformatie:

Al meer dan 40 jaar is het familiebedrijf Mols Beton een betrouwbare partner in de betonmarkt. De 
expertise die zij in al die jaren hebben opgebouwd op het gebied van beton, is ongeëvenaard. Vanuit de 
productielocatie in Echt wordt een breed scala aan kwalitatieve betonproducten zoals Mols 
Bestratingen, Mols Betonschuttingen en Mols Steenkorven geleverd. Mols levert maatwerk aan 
particulieren, hoveniers, tuinarchitecten, bedrijven en overheid. De eigen bezorgservice staat garant 
voor een snelle levering in heel Nederland, België en Duitsland.

Taakomschrijving:

In deze fulltime functie werk je dagelijks van maandag t/m vrijdag in de productie, afdeling 
Verpakkingen. De werkzaamheden zijn als volgt te beschrijven:

• Het coördineren en aansturen van het team;
• Bedienen, instellen en controleren van de productiemachines;
• Controleren van stenen op onder meer kwaliteit;
• Het machinaal verpakken van stenen;
• Verplaatsen van stenen met behulp van een heftruck naar het buitenterrein, of van het 

buitenterrein naar de productie;
• Signaleren van en rapporteren over gebreken, fouten of andere bijzonderheden in het proces;
• Initiëren van verbetervoorstellen om het productieproces te optimaliseren;
• Verrichten van kleine reparaties;
• Ombouw- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de machines;
• Inschakelen van andere betrokkenen wanneer grotere reparaties vereist zijn;
• Signaleren en melding maken van onveilige situaties en/of gebreken aan materieel;

Meewerkend voorman productie
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• Signaleren en herstellen van eventuele fouten of afwijkingen van uitgaande of inkomende 
orders;

• Invullen en controleren van administratieve documenten;
• Naleven van veiligheidsvoorschriften;
• Zorgdragen voor orde en netheid op de werkplekken.

Functie-eisen:

• Voor de functie van Meewerkend voorman productie spreken wij graag kandidaten met enige 
jaren werkervaring in een fysieke productieomgeving;

• Je beschikt over een goede motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en een dosis gezond 
verstand;

• Je bent flexibel gelet op eventuele werktijden, punctueel en hebt een duidelijke affiniteit met 
techniek;

• Je dient te beschikken over voldoende werkervaring op de heftruck. Mocht je dan niet 
beschikken over een heftruckcertificaat dan dien je in ieder geval bereid te zijn deze te halen;

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal;
• In het bezit van eigen vervoer en rijbewijs B.

Arbeidsvoorwaarden:

• Werklocatie: Echt
• Het betreft een fulltime functie in dagdienst met afwisselende werkzaamheden;
• Werktijden: van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur - 15.30 uur (38-urige werkweek)
• Een marktconform salaris in overeenstemming met je opleiding en werkervaring;
• De sfeer binnen het bedrijf is informeel, collegiaal en servicegericht. Er is sprake van een team 

fijne collega's, gemotiveerd en met een hands-on mentaliteit;
• Er is sprake van een rechtstreeks dienstverband bij Betonfabriek Mols B.V..

Interesse?

Het werving- en selectietraject wordt verzorgd door BaanZeker. Herken jij jezelf in dit functieprofiel en 
voldoe je aan de gestelde functie eisen dan komen we graag met je in contact! Je kunt je curriculum 
vitae uploaden via de internetsite www.baan-zeker.nl of je sollicitatie mailen naar info@baan-
zeker.nl.

Hebben wij je interesse gewekt maar wil je meer weten over deze functie en de bijbehorende 
procedure dan kun je contact opnemen met Cindy Vilters, telefoonnummer 0475-856600 of mobiel 
06-46977484.

Contactgegevens:

BaanZeker
Contactpersoon: Cindy Vilters
Postbus 233 | 6040 AE Roermond
T. 0475-856600 | M. 06-46977484
E. info@baan-zeker.nl | I. www.baan-zeker.nl


