
 
 

 
 
Cuijpers Services Nederland BV is een dienstverlener met circa 250 
medewerkers op het gebied van mobiele en stationaire straal- en 
conserverings-werkzaamheden, hogedruk-waterreinigen en 
hogedrukwatersnijden.  Onze klanten bevinden zich in een breed scala van 
bedrijfstakken zoals, petrochemische industrie; weg- en waterbouw; rail- en 
spoorwegonderhoud; tanks; pijpleidingen en vloeren. Naast de stationaire 
werkzaamheden op onze bedrijfslocaties zijn wij met een modern en zeer 
specialistisch wagenpark in staat om binnen én buiten Nederland de meest 
uiteenlopende werken op klantlocatie uit te voeren. 

 
 
Voor Cuijpers Services Nederland BV afdeling stationair Weert zijn wij per direct op zoek naar een ervaren   
 

Productieleider straal- en conserveringswerken M/V (fulltime 40 uur) 
 
met goede communicatieve vaardigheden, energieke en enthousiasmerende werkhouding en iemand die 
uitdagingen en hectiek niet uit de weg gaat. In hoofdzaak begeleid je projecten in Nederland en België. 
 
Algemene omschrijving 
De productieleider is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de productie. Je geeft hierbij leiding aan 
stralers, spuiters en productiemedewerkers. Je beheerst het productieproces en de logistiek daaromheen, je bent 
kostenbewust maar verliest de veiligheid niet uit het oog. Je overziet en controleert de planning en rapporteert 
aan de bedrijfsleider. 
Als productieleider motiveer je medewerkers, waarbij samenwerking, discipline en verantwoordelijkheidszin van 
belang zijn. Je bent verantwoordelijk voor klantcontacten met betrekking tot de planning van de opdrachten. 
 
Takenpakket 
Als productieleider bestaan de voornaamste taken uit: 

 Leidinggeven aan het uitvoerend personeel waaronder stralers, spuiters en productiemedewerkers; 

 Verantwoordelijk voor de communicatie en afstemming van de geplande werkzaamheden;  

 Verantwoordelijk voor levering van kwalitatief goed straal-, spuit- en schilderwerk en je ziet erop toe dat 
de gestelde planning volgens de voorcalculatie wordt gehaald;  

 Het houden van kwaliteitscontroles middels visuele inspecties en meetapparatuur; 

 Ziet toe op naleving van het hanteren van de veiligheidsvoorschriften, correct gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen van het personeel conform voorgeschreven procedures op het gebied van 
kwaliteit, Arbo, milieu en veiligheid; 

 Opstellen van de productieplanning en bewaking hiervan. Tevens bewaking van de bestede manuren; 

 Mede verantwoordelijk voor het invoeren van alle projectgegevens in het ERP systeem (Navision). 
 

Wat vragen wij: 

 Goede communicatieve vaardigheden; energieke en enthousiasmerende persoon die van uitdagingen en 
hectiek houdt; 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau door opleiding of werkervaring verkregen bij voorkeur in de straal- en 
conserveer branche; 

 In het bezit van VCA-VOL; 

 Voldoende computervaardigheden, bij voorkeur ervaring met Navision; 

 In het bezit van rijbewijs B(E). 

 
Wij bieden een bij de functie passend salaris. Secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao Metaal en Techniek. 
 
Reageren kan tot 01 december 2019. 
 
Sollicitaties te richten aan: 
Cuijpers Services Nederland BV  
T.a.v.: mevrouw JMH Brandts, HR medewerker 
Postbus 9, 6170 AA Stein 
E-mail: j.brandts@cuijpers.nl 


