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INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Vacature
Productieleider / 
Assistent Manager Productie

Wij zijn Leemberg
Altijd no-nonsense service
voor industrie | offshore | scheepvaart



INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Productieleider /
Assistent Manager Productie
De Productieleider assisteert de Manager Productie met de fabricage van leidingwerken voor projecten 

die door de projectteams op locatie bij de klanten in fabrieken, op terminals, schepen of offshore platforms 

geïnstalleerd worden. Ook worden er volledig operationele skids gebouwd in de fabriek. Hierbij dient op 

een goede manier aan alle vereisten van het project, de (interne) klanten, projectmanagers en van andere 

instanties voldaan te worden. Dit gebeurt in verschillende fabricage afdelingen (staal, RVS en overige 

hoogwaardige materialen) in de vestiging Zwijndrecht, totaal werken hier ong. 25 tot 40 werknemers in 

de fabricage, m.n. fitters, lassers, meewerkende voormannen etc. De Productieleider rapporteert aan de 

Manager Productie. 

Scheepmakersstraat 8A

3334 KG Zwijndrecht
+31 (0)78 6771166
info@leemberg.nl www.leemberg.nl

t
f

a

Taken/verantwoordelijkheden

n  Leiding geven aan, dagelijkse aansturing en coördinatie van, een of meerdere productiegroepen/

afdelingen voor de (pre)fabricage voor diverse (soms multidisciplinaire) projecten of skids
n  Assisteren van de Manager Productie met het organiseren van en het leiding geven aan het totaal van 

de productieafdelingen van Leemberg
n  Zorgdragen dat de leidingwerken conform alle technische specificaties, kwaliteitsnormen, planning en 

urenbegroting opgeleverd worden, i.o.m. de afdelingen Werkvoorbereiding en Quality Control etc., waar 

gewenst dienen kwaliteitscontroles en/of testwerkzaamheden uitgevoerd te worden  
n  Toezien op een kwantitatief en kwalitatief optimale en gemotiveerde bezetting op lopende projecten in 

productiegroepen/afdelingen zodat de werkzaamheden effectief en efficiënt uitgevoerd worden
n  Het adequaat instrueren, motiveren, coachen en controleren van de betrokken medewerkers
n  Signaleren en anticiperen op mogelijke knelpunten m.b.t. de vereisten voor kwaliteit, planning en 

begroting
n  In samenwerking met Werkvoorbereiding, Projectleiding en Engineering etc. zorgdragen voor een goede

voorbereiding van de (pre)fabricage
n  Actief onderhouden van de benodigde contacten met interne opdrachtgevers, collega’s d.m.v. werk/

projectbesprekingen, planningsvergaderingen 
n  Bij afwezigheid van de Manager Productie zijn functie waarnemen 
n  Ondersteuning en advisering m.b.t. werving en (bij)scholing van fitters/lassers, voormannen etc.
n  Samen met de manager beleid, procedures en cultuur binnen de productieafdelingen vormgeven
n  Zorgdragen dat voldaan wordt aan alle HSEQ regels en procedures.
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Profiel

n  Relevante werkervaring als Productieleider, leidinggevende in productie/fabricage (min.±5-10 jaar), 

ervaring in Piping
n  Opleiding-werkniveau MBO/HBO-niveau, opleiding aangevuld met vakgerichte opleidingen/trainingen, 

VCA-VOL etc.
n  Goede leidinggevende, coördinerende en coachende vaardigheden
n  Technisch inzicht en vakkundig op gebied van de relevante gangbare technieken, metaalbewerking, 

lasprocessen, ISO tekeningen lezen, maatvoering, materialen, plannings- en controle vaardigheden
n  Goede sociale en communicatieve vaardigheden, goede beheersing Nederlandse/Engelse taal
n  Bekend met gangbare computerapplicaties, mail/Word/Excel, logistieke applicaties
n  Zelfstandig, flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit), oplossend vermogen
n  Stressbestendig, resultaatgericht, analytisch, accuraat 
n  Proactieve houding, betrouwbaar, loyaal 
n  Woonachtig in de regio.  

Wil jij met ons meegroeien en jezelf verbeteren in elke opzicht?

Mail jouw sollicitatiebrief en/of CV naar onze HR Manager Michel van ’t Hof: m.vanthof@leemberg.nl of 

solliciteer via het contactformulier op onze website:  www.leemberg.nl/vacatures. Bij vragen kan je ook 

direct contact opnemen met Michel van ’t Hof, telefonisch of via whatsapp 06-48139839.



INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Wij zijn Leemberg
Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van ons 
bedrijf? Wil jij jezelf in elk opzicht verbeteren? 
Dan zoeken we jou!
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Leemberg Pijpleidingen en Apparatenbouw BV is een middelgroot en groeiend maak/projectbedrijf in 

Zwijndrecht met ongeveer 150 werknemers (eigen en inhuur) op het gebied van leidingsystemen en 

apparatenbouw dat werkt voor gerenommeerde/bekende bedrijven in de markten industrie, duurzame 

energie, scheepvaart en offshore. 

Een klantgerichte werkwijze, enthousiaste vakmensen en meer dan 50 jaar ervaring in genoemde 

markten zorgt er voor dat Leemberg Pijpleidingen en Apparatenbouw BV een imago heeft verworven van 

een betrouwbare onderneming/partner die met uitstekende producten, diensten en een goede service 

inspeelt op de wensen van haar (internationale) klanten. Dit alles met een hoge mate van zorg voor 

kwaliteit en veiligheid. Leemberg verzorgt projecten voor nieuwbouw of vervanging/reparatie van 5.000,- 

tot 8-10 miljoen euro. 

Naast verschillende Fabricage afdelingen beschikt Leemberg o.a. over een aantal Project Managers, een 

QC afdeling, een HSEQ/Safety Manager en afdelingen Bedrijfsbureau/Werkvoorbereiding, Project 

Controlling/Administratie, Sales/Calculatie, Engineering en HR. Er wordt gewerkt in een informele en 

collegiale sfeer waar samenwerking en goed omgaan met elkaar belangrijk is. 

Leemberg staat zowel nationaal als internationaal bekend als een allround dienstverlener en beheerst 

en combineert het totale traject van ontwerp/engineering, fabricage, installatie, in bedrijf stellen en 

onderhoud/service. Zie ook www.leemberg.nl en www.linkedin.com.


