Als productiemanager binnen GDO ben je verantwoordelijk voor de productie binnen onze
gereedschapmakerij waarbij kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en productiviteit de
belangrijkste speerpunten zullen zijn.
Onze gereedschapsmakerij kenmerkt zich door het vervaardigen en onderhouden van
hoogwaardige producten, waarvoor bewerkingen zoals frezen, draaien, eroderen en slijpen
dagelijkse business zijn.
Binnen dit team zet jij de koers uit voor de komende jaren waarbij je een duidelijke visie
hebt om de productiviteit te verhogen en de kwaliteit te borgen.
In deze rol krijg je een brede verantwoordelijkheid en vrijheid om het productieproces
efficiënt en probleemloos te laten verlopen. Als Productiemanager werk je planmatig, hou je
overzicht en ben je in staat om processen te optimaliseren. Je kijkt verder dan je eigen
afdeling en werkt nauw samen met alle andere disciplines, maar je bent vooral in staat om
vele balletjes in de lucht te houden.
Wie zijn wij:
GDO BV te Eygelshoven kent zijn oorsprong vanuit de mijnindustrie. In 1899 opgericht en
begonnen als gereedschapsbouwer voor de mijnbouw. Inmiddels hebben wij ons
ontwikkeld tot een speciaal machinebouwer voor industriële automatisering en visioninspectie. Wij hebben meer dan 100 jaar ervaring in de gereedschaps-, matrijs-, en speciale
materialenindustrie, industriële automatisering en high-end vision inspectie. Wij zijn met
name gespecialiseerd in het vervaardigen van prototypes en klein seriewerk. Met andere
woorden je komt te werken bij een innoverend bedrijf met een enorme historie. Jouw
collega’s zijn enthousiaste techneuten die zich iedere dag opnieuw met veel passie inzetten .

Wat ga je doen?
✓ Je zet de koers uit voor de productie, denkt na hoe we nog meer uit onze
investeringen kunnen halen en werkt op basis van continuous improvement.
✓ Samen met jouw team zorg je voor een goede planning, werkvoorbereiding en
optimale coördinering van de werkzaamheden.
✓ Het laten renderen van je afdeling en onze machines is voor jou een uitdaging.
✓ Je bent helder in je aanpak, werkt gestructureerd en neemt je team mee in de je
drive naar performance
✓ Je creëert ruimte en enthousiasme binnen je team voor hun groei en ontwikkeling.

Welke kwalificaties breng je mee?
✓ Je bent bekend met onze productieprocessen zoals draai- en freeswerkzaamheden,
eroderen en slijpen. Je hoeft zelf geen specialist te zijn maar enige basiskennis van
dit proces is wel wenselijk;
✓ Je bent in staat om structuur aan te brengen in het team;
✓ Je hebt een goed gevoel voor kosten en marktprijzen én je kunt goed onderscheid
maken tussen benodigde kwaliteit per klant;
✓ Je bent een kei in het plannen én coördineren van de werkzaamheden. De
werkvoorbereiding valt dan ook volledig onder jouw takenpakket;
✓ Je bent een echte people-manager;
✓ Je hebt een hands-on mentaliteit en bent constant op de werkvloer aanwezig;
✓ Naast een uitstekende communicatie (zowel intern als extern) beschik je over een
probleemoplossend vermogen;
✓ Tenslotte beheers je zowel de Nederlandse als ook de Duitse taal vloeiend

Wat hebben wij jou te bieden?
✓ Een inspirerende werkomgeving. Ons hoofdkantoor is te vinden in Eygelshoven en is
te omschrijven als modern industrieel (oftewel een stoere plek om te zijn).
✓ Een passend salaris conform CAO Metalektro, 27 verlofdagen én 13 ADV dagen bij
een fulltime dienstverband (40 uur)
✓ Reiskosten- en pensioenregeling
✓ Je krijgt optimaal de kans om jouw talent verder te ontplooien.
✓ Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open.
Bij ons mag je altijd jezelf zijn. We moedigen het zelfs actief aan!
Indien jij op zoek bent naar een nieuwe uitdaging binnen een high-tech bedrijf met veel
vrijheid, ruimte voor creativiteit, flexibiliteit en leuke collega's, bel ons dan voor het maken
van een afspraak. Tijdens een kennismakingsgesprek laten wij jou exact zien waarom wij zo
trots zijn op GDO.

Interesse? Neem dan contact op met: Wendy Meys via wendy.meys@gdo-bv.com,
Of bel voor meer informatie: 045-5464770

