Bedrijfsleider | UVO Lopik
Ben jij uit het juiste hout gesneden? Laten we onze krachten bundelen, kom ons team versterken!
Je bent de enthousiaste leider die graag mensen en processen op elkaar afstemt. Je hebt een groot
verantwoordelijkheidsbesef, je geniet van efficiency en je hebt oog voor vernieuwing en
ontwikkeling. Je geniet ervan om naast je bureautaken mee te werken. Het team bestaat uit circa
tien personen. UVO Lopik is een loonbedrijf dat houthandels, timmerfabrieken, aannemers en
gemeenten bedient. Bekijk voor meer informatie de website: http://www.uvo-lopik.nl/
Geïnteresseerd? Leer verder!

Bedrijfsleider UVO Lopik
Positie binnen het bedrijf:
Legt verantwoording af aan de directeur.
Verantwoordelijkheden/bevoegdheden/taken:
Productie / Planning
➢ Planning van de productie volgen
➢ Inzet personeel bij machines bepalen
➢ Zorgdragen voor het goed verlopen van de werkzaamheden in de fabriek
➢ Zorgdragen voor een gezonde, veilige en schone werkomgeving
➢ Juiste sortering tijdens productie bewaken
➢ Juiste schaafkwaliteit bewaken
➢ Controle dat orders uitgevoerd zijn volgens opdracht
➢ Contacten met klanten en leveranciers
➢ Contacten met opdrachtgevers over planning
➢ Nacalculaties maken
➢ Bepaling prijzen en tarieven
➢ Verbeteren automatiseringsprocessen

Personeel
➢ Aansturen van medewerkers productie en werf
➢ Het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken
➢ Creëren en werven van een goed opgeleid team dat prettig samenwerkt

Functie eisen
➢ Opleiding op MBO niveau 4 of HBO
➢ Is tevens verantwoordelijk voor KAM-activiteiten
➢ Groot verantwoordelijkheidsbesef, genieten van efficiency, kostenbewust
➢ Cursus schaven 1 en 2 en CE-markering constructief hout is een pré

(In nauwe samenwerking met de naast liggende bedrijven van den Berg Hardhout en GWW
houtimport BV)

Als jij de bedrijfsleider bent die wij zoeken, zien we jouw sollicitatie met cv graag tegemoet via het
mailadres info@buntgroep.nl t.a.v. mw. A. Bunt. Heeft u vragen en wilt u meer weten over de
vacature? Neem dan contact met Albert Oudenaarden op! Telefoonnummer: +31 (0)6 83602260

