
VACATURE - Productieleider 

Het bedrijf  KMWE Toolmanagers 

Het familiebedrijf KMWE Toolmanagers is producent en leverancier van een totaalpakket in tooling voor de 

verspanende hout-, metaal- en kunststof industrie, gevestigd in de Benelux. Het bedrijf onderscheidt zich 

door het ontwikkelen van innovatieve gereedschappen in de verspanende industrie. 

Omschrijving 

Binnen de functie van Productieleider geef je leiding aan 15 fte. Je bent verantwoordelijk voor het gehele 

productieproces en het waarborgen dat gereedschappen worden vervaardigd, die voldoen aan de 

specificaties en afgesproken levertijden. Daarbij bewaak je de kwaliteit.  

De functie vereist een natuurlijke leider met een duidelijke lange termijn visie, maar ook een persoon die 

op korte termijn tijdig situaties herkent. Als Productieleider heb je een proactieve en doortastende 

werkhouding om problemen te voorkomen of met een hoge handelingssnelheid op te lossen. 

De productieleider rapporteert direct aan de algemene directie. 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Dagelijkse leiding aan de productie 

 Het verdelen, begeleiden en controleren van de orders op de werkvloer 

 Bewaken van de voortgang van productieorders en nieuwe projecten 

 De juiste balans vinden tussen het belang van korte doorlooptijden en het benutten van de 
capaciteit 

 Het bewaken en verhogen van de productkwaliteit 

 Het continu verbeteren van het productieproces 

 Het beheren van de benodigde gereedschappen 

 Het doen van bestellingen voor gereedschappen en materialen 

 Verantwoordelijk voor het onderhoud van het machinepark 

 Deelnemer aan de innovatieve denktank 

 Verantwoordelijk voor de (bij)scholing van de medewerkers 

 Begeleiden van leerlingen 
 

Functie eisen 

 HBO werk- en denkniveau 

 Leidinggevende capaciteiten in een productieomgeving 

 Goede communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus 

 Kennis van de Engelse en Duitse taal 

 Goed vakmanschap en ruime ervaring op het gebied van verspanende gereedschappen 

 Bekend met het toepassen van lean manufacturing principes 

 Kwaliteitsbewust 

 Stressbestendig 
 

Wij bieden 

 Uitstekende  arbeidsvoorwaarden volgens de CAO kleinmetaal 

 Een zelfstandige, afwisselende baan met veel vrijheid en inspraak 

 Een vaste aanstelling na gebleken geschiktheid 
 

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd in de functie voor Productieleider en herken je jezelf in het geschetste profiel? Stuur 

dan je CV met een motivatiebrief naar Wim van Beers, w.v.beers@kmwetoolmanagers.nl!  
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