Procornea Nederland B.V. maakt deel uit van de CooperVision organisatie. CooperVision is één van ‘s
werelds grootste contactlenzenproducenten. Onze producten worden in meer dan 100 landen
wereldwijd verkocht. Van China tot Europa, van Afrika tot Noord- en Zuid-Amerika. We verbeteren de
manier waarop mensen zien. Bij CooperVision werken wereldwijd meer dan 10.000 mensen.
Procornea valt onder de Specialty Eye Care Business Unit van CooperVision en is gespecialiseerd in
maatwerk lenzen. Wij werken dagelijks aan onze kracht en toekomst door te investeren in mens en
techniek. In Eerbeek werken nu al meer dan 100 medewerkers aan een gezamenlijk doel, namelijk
wereldwijd maximaal zicht bieden aan lensdragers.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een:

PLOEGLEIDER M/V
FULLTIME/ 3-PLOEGENDIENST
Ben je een enthousiaste leidinggevende die goed kan plannen, organiseren en controleren? Dan is deze
functie van Ploegleider vast iets voor jou. Je plant, organiseert en controleert onze productieactiviteit,
zodat de resultaten worden behaald. Op enthousiaste wijze geef je leiding aan ca. 10 medewerkers.
Daarbij werk je actief mee aan een continue verbetering en optimalisatie van het productieproces. Het
werken in teamverband is voor deze rol een absolute must. Je werkt in een 3-ploegendienst (ochtend-,
middag- en nachtdienst) en staat stevig in je schoenen, geeft niet gauw op en bent een voorbeeld voor
je collega’s. Je komt je afspraken na, je collega’s kunnen op je bouwen, je staat er echt voor je ploeg en
je bent een stevige sparringpartner voor zowel je mede ploegleiders als de productieleider.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•

Toezien op de productie en daarbij het juist opvolgen van de werkinstructies;
Zorgdragen voor een zo efficiënt mogelijk lopend productieproces, volgens kwaliteitsprocedures;
De werkzaamheden verdelen en zorgen voor een dagelijkse bezetting;
Meewerken in de productie aan alle voorkomende werkzaamheden, produceren van lenzen;
Relevante data analyseren voor het behalen van KPI’s om onderliggende trends te identificeren
en daarnaast kansen te benutten om prestaties te verbeteren en te optimaliseren;
Beoordelen, ontwikkelen en coachen van je teamleden, zodat zij zoveel mogelijk zelfsturend
worden;
Fungeren als centraal aanspreekpunt voor bijvoorbeeld de afdelingen IT en Engineering in
verband met de vereiste kwaliteit- en servicenormen.

De meest ideale kandidaat is een echte teamplayer en heeft:
•
•
•
•
•

bij voorkeur een afgeronde technische mbo-opleiding, niveau 4;
Een flexibele instelling, ook met betrekking tot extra uren draaien indien nodig en deelname aan
vergaderingen buiten je eigen dienst;
veel kennis van productieprocessen opgedaan;
minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen een productiebedrijf;
een ‘hands-on’ mentaliteit, een loyale en sociale instelling.

Contact
Ben je enthousiast geworden en heb je belangstelling voor deze functie?
Mail dan je cv en korte motivatie voor woensdag 23 december naar
werkenbij@procornea.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Kevin Wood, Productieleider of Wencke Schoorlemmer, HR Manager:
0313-677677.

