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Voor onze vestiging in Schiedam, Nederland, zijn we op zoek naar een

Hoofd Productie – Lid MT (m/v/d) 
Wij zoeken jou als leider

Zie jij jezelf als een leider die ervoor zorgt dat de productie soepel verloopt, maar ook je collega’s kunt motiveren en energie 

geeft? Dan zoeken wij jou! Jij bent een échte team-player die verantwoordelijkheid en veiligheid hoog in het vaandel heeft 

staan. Je bent eindverantwoordelijk voor de productie van meer dan een miljoen kuub aan grondstoffen en substraten. 

Waarom Klasmann-Deilmann?

Met meer dan 1.000 werknemers in Duitsland en daarbuiten en een jaaromzet van meer dan 225 miljoen euro is Klasmann-

Deilmann de leidende groep van ondernemingen in de internationale substraatindustrie. Jij zult je werkzaamheden uitvoeren 

bij de dochteronderneming Klasmann-Deilmann Benelux, gevestigd in Schiedam. Klasmann-Deilmann produceert op deze  

locatie met een prachtig uitzicht over de Nieuwe Maas op een uiterste verantwoorde manier de beste substraten voor de  

professionele tuinbouw in Europa en overige delen van de wereld. Naast substraat biedt Klasmann-Deilmann ook andere  

innovatieve oplossingen voor de professionele tuinbouw zoals de Growcoon, dé biologisch afbreekbare zaai- en stekplug en 

Log & Solve, hét digitale dashboard om relevante teeltdata vast te leggen. Help jij mee de basis te leggen voor een veilige en 

duurzame voedselproductie en een kleurrijke en gezonde leefomgeving?

Meer dan groene vingers

Jij gaat graag de uitdaging aan om mensen, machines, grondstoffen en transportbewegingen zo efficiënt mogelijk op elkaar af 

te stemmen. Jouw team bestaat uit planners, kwaliteitsmedewerkers, shovel chauffeurs, operators, vracht-rijders, ondersteu-

nende binnendienst en technische medewerkers. Met jouw coachende krachten als leider breng jij structuur en duidelijkheid 

op de werkvloer, zodat er ‘rust’ ontstaat. Jij hebt nauw contact met andere afdelingen zodat afstemming plaatsvindt en fouten 

voorkomen worden. Extern is er contact met transporteurs, leveranciers en andere productielocaties binnen de groep. Je voert 

verbeteringen door, stelt kritische vragen en weet vanuit een helicopterview waar nog efficiëntie slagen te maken zijn. 

Dit verwachten wij van jou

– Minimaal HBO werk en denkniveau

– Bewezen leidinggevende capaciteiten

– Een team-player, je kent je medewerkers

– Ervaring met procesmanagement 

–  De drang om zaken te verbeteren en  

medewerkers hierin mee te nemen

–  Uitstekende communicatieve vaardigheden,  

prettig in de omgang

Ik ga de uitdaging aan

Zie jij jezelf als de leider die wij zoeken en kan je niet wachten om de uitdaging aan te gaan? Stuur dan je CV en motivatiebrief 

naar rene.tamboer@klasmann-deilmann.com of bel 010-8511102. Reageer zo snel mogelijk. 

Dit krijg je van ons

– Goed salaris

–  Een uitdagende functie bij een internationaal  

opererend bedrijf

– Een eindverantwoordelijke spin in het web rol

–  De mogelijkheid om door te groeien naar een  

directeurs positie

–  Prettige werksfeer waar samenwerken hoog  

in het vaandel staat


