
Kint BV is een dienstverlenende organisatie in de metaalbranche met circa 20 medewerkers. 
Opdrachtgever heeft sinds jaren een goede reputatie in de omgeving Zuid/West Nederland 
en verricht voor klanten diverse soorten werkzaamheden.  

Werkzaamheden van opdrachtgever bestaan uit het ontwerpen en vervaardigen van speciale 
machines, interne transportmiddelen, product handling systemen, lichte 
constructiewerkzaamheden, verspaning, onderhoud van machines en installaties, plaatwerk 
en ontwerp, engineering, ontwikkeling en prototype bouw. 

Namens opdrachtgever is Beeperfect op zoek naar een  

 

Manager Werkplaats / Bedrijfsleider (m/v) 
 

Kerntaken 

1. Is verantwoordelijk voor een effectieve inzet van personeel, materieel en transport. 
2. Heeft contacten met klanten voor het opnemen van werk. Zorgt ervoor dat de 

gemaakte afspraken met klanten worden gerealiseerd zoals kwaliteit, levertijd en 
kwantiteit. Is er verantwoordelijk voor dat de gerealiseerde uren en onderdelen 
conform calculatie worden uitgevoerd.   

3. Geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling. Geeft werkinstructies en feedback 
aan de medewerkers. De werkvoorbereiding wordt gemaakt door de 
werkvoorbereider. De manager werkplaats zorgt voor de werkinstructie naar de 
medewerkers,  de begeleiding en feedback alsmede de bijsturing. 

4. Schrijft voortgangsrapporten over de realisatie van projecten. 
5. Het genereren en optimaliseren van een goed werkklimaat ter bevordering van de 

gezamenlijke prestaties. 
6. Het uitvoeren van het opgestelde HRM beleid.  
7. Het bezoeken van klanten en coördineren van (grotere) orders. 
8. Neemt initiatieven voor mogelijkheden op meerwerk en commerciële kansen. 
9. Afstemming met leveranciers en afspraken maken m.b.t. prijs, kwaliteit en 

leveringsvoorwaarden. 
10. Plaatst verbetervoorstellen. 
11. Toezien op en borging van ARBO en kwaliteitseisen. 
12. Volgt ontwikkelingen in de markt.  
13. Rapporteert aan directie.  

 

Functie-eisen 

- Hbo werk- en denkniveau. Technische opleiding werktuigbouwkunde. 
- Ervaring in een soortgelijke functie binnen een technische productieorganisatie. 
- Leidinggevende ervaring alsmede ervaring met het uitvoeren van 

personeelsinstrumenten. 
- Kennis van of ervaring met machinebouw en de bijbehorende productieprocessen. 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  
- Sterke persoonlijkheid met leidinggevende capaciteiten.  
- Ambitie om door te groeien. 

 
 
 

Aanbod 

Opdrachtgever biedt een leuke zelfstandige functie in een klein professioneel 
hardwerkend team met een goed arbeidsvoorwaardenpakket en doorgroeimogelijkheden. 
Is deze vacature echt wat voor jou? Reageer via info@beeperfect.nl  


