Vacature

PLOEGLEIDER TREKKERIJ
(FULLTIME)

Publicatiedatum

16 april 2018

Je geeft leiding aan 1 van de 4 ploegen binnen de Trekkerij met als verantwoordelijkheid het realiseren van de
doelstellingen m.b.t. veiligheid, kwaliteit en performance van de ploeg. De werkzaamheden binnen de Trekkerij
worden uitgevoerd in 4 ploegen. Er werken tussen de 10-15 medewerkers in een ploeg. De Trekkerij valt
binnen de Wire Processing Centre. In deze functie rapporteer je aan het Hoofd Trekkerij.
Functie en verantwoordelijkheden:
Het profiel:
> > Aansturing en ontwikkeling van het personeel De
> > Minimaal een afgeronde HBO/WTB opleiding
Initiatiefrijk, resultaatgericht, kwaliteitsgericht,
uitvoering van veiligheid, kwaliteit en
analytisch sterk en verantwoordelijkheidsgevoel
>
> > performance in de ploeg
Bewaken en oplossen van kwaliteitsincidenten
Bereidheid tot het werken in een
>
Bestellen van grondstoffen / hulpmiddelen
4-ploegendienst
>
Bewaken van technische staat van de installaties
Ervaring met MS Office
>
>
Goede beheersing van de Nederlandse taal in
Afstemmen met overige afdelingen Naleven
>
woord en geschrift
van bedrijfsregels, arbo- en
milieuvoorschriften
>
Continue verbetering van toegewezen deel van de
Trekkerij
>
Juistheid en tijdigheid van rapportages

Het aanbod:
>
Een informele werksfeer
>
Veel ruimte voor eigen initiatief, jouw visie en
bijdrage in de Trekkerij en het uitdagen van de
organisatie wordt gewaardeerd
>
Een verantwoordelijke baan in een veelzijdig en
succesvol bedrijf in internationale setting
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u zich wenden tot Bianca van Bronckhorst, telefoon 0786923307. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan bianca.vanbronckhorst@fnsteel.eu.

FN Steel maakt hoogwaardige walsdraad voor de sectoren automotive, engineering en
machinebouw. Speciale staaldraad voor de productie van lagers, kruiskoppelingen, bouten,
moeren, veren. Wij zijn de enige in deze wereld met 80 jaar ervaring in alle hoogwaardige
draadvariëteiten. Uitstekende producten die we maken voor de top van de markt.
FN Steel heeft – als geen ander in Europa – een walsstraat en een volledige nabewerking op
één terrein, in Alblasserdam. Wij zijn de enige met een walserij, gloeierij, beitserij en trekkerij
op een armlengte verwijderd van elkaar. Wij stoppen toewijding in al deze processen. Gaan
een stap harder. Met collega’s die draad het allermooiste vinden dat er bestaat. Vakmanschap
is essentieel. We feel steel.

Rapenburg 1
2952 AP Alblasserdam
P.O. Box 3

2950 AA Alblasserdam
The Netherlands
www.fnsteel.eu

Vacature

TACTISCH INKOPER
(FULLTIME)

Publicatiedatum

11 april 2018

Je bent verantwoordelijk voor het verwerven van goederen en diensten tegen de laagste integrale kosten
(TCO), minimale risico’s en maximale toegevoegde waarde door het afsluiten van (raam-) contracten met
leveranciers inclusief het managen van de relatie tussen FN Steel en de leveranciers. Je maakt deel uit van het
inkoopteam (3 FTE) en rapporteert aan de Manager Sourcing & Innovation.
Functie en verantwoordelijkheden:
Het profiel:
>
Het mede formuleren, uitdragen en borgen van
>
Minimaal een afgeronde HBO opleiding
het inkoopbeleid
aangevuld met inkoopopleiding NEVI 1 3 tot
7 jaar vergelijkbare ervaring binnen een
>
>
Het in overleg met de organisatie opstellen van de
technische omgeving
inkoopstrategie voor de diverse inkoopcategorieën
Kennis en ervaring binnen het tactische
>
>
Het opstellen, controleren en afsluiten van
inkoopproces, projectmanagement, contract- en
(raam-) contracten met leveranciers
leveranciersmanagement
>
Het managen van de relatie tussen FN Steel en
Ervaring met functioneel aansturen van
>
leveranciers
verschillende multidisciplinaire inkoopteams
>
Bijdragen aan de ontwikkeling en verdere
Goede communicatieve vaardigheden en
>
professionalisering van de inkoopafdeling en
zakelijk inzicht
–functie binnen FN Steel
Sterk in onderhandelen, overtuigingskracht en
>
in staat informeel te beïnvloeden
Het aanbod:
Analytisch, initiatiefrijk en verantwoordelijkheid
>
>
Een verantwoordelijke baan in een veelzijdig en
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
>
succesvol bedrijf in internationale setting
in woord en geschrift, beheersing van de Duitse
>
Een informele werksfeer
taal is een pre
>
Veel ruimte voor eigen initiatief, jouw visie en
bijdrage op inkoop en het uitdagen van de
organisatie wordt gewaardeerd
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u zich wenden tot Martin Schuil, telefoon 078-6923305. Uw
schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Kim Steenkamp, mobiel 06 51 52 78 12 | www.yer.nl/job/8397900

FN Steel maakt hoogwaardige walsdraad voor de sectoren automotive, engineering en
machinebouw. Speciale staaldraad voor de productie van lagers, kruiskoppelingen, bouten,
moeren, veren. Wij zijn de enige in deze wereld met 80 jaar ervaring in alle hoogwaardige
draadvariëteiten. Uitstekende producten die we maken voor de top van de markt.
FN Steel heeft – als geen ander in Europa – een walsstraat en een volledige nabewerking op
één terrein, in Alblasserdam. Wij zijn de enige met een walserij, gloeierij, beitserij en trekkerij
op een armlengte verwijderd van elkaar. Wij stoppen toewijding in al deze processen. Gaan
een stap harder. Met collega’s die draad het allermooiste vinden dat er bestaat. Vakmanschap
is essentieel. We feel steel.

Rapenburg 1
2952 AP Alblasserdam
P.O. Box 3

2950 AA Alblasserdam
The Netherlands
www.fnsteel.eu

