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Department Leader Production (tijdelijk) 
 
Onze organisatie  

M&G Group staat in de top 10 van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is 

internationaal marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. In de afgelopen tien jaar is 

M&G Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit 11 vestigingen met ruim 1.200 

medewerkers en een omzet van ca.  

€ 200 miljoen. 
 

De verschillende vestigingen onderscheiden zich in hun markt met succesvolle innovaties en op maat gemaakte 

oplossingen. De producten worden vervaardigd uit aluminium, roestvast staal en kunststof in eigen moderne 

productiefaciliteiten. 

 

M&G Group streeft naar wereldwijde aanwezigheid. Momenteel is M&G Group actief binnen Europa, Eurazië 

en Noord-Amerika. Binnen dit streven zijn duurzaamheid, innovatie, kwaliteit en continuïteit belangrijke 

kernwaarden voor M&G Group. 

 

Binnen M&G Group op zoek naar een enthousiaste en ervaren:  

 

Department Leader Production (tijdelijk) 
 

Omschrijving 

Als Department Leader Production ben je verantwoordelijk voor het leiden en coördineren van werkzaamheden op 

een toegewezen selectie binnen de productieafdeling.  Je rapporteert aan de Plant Manager en je stuurt het 

productieteam van tussen de 30 en 50 fte aan met ondersteuning van                                      

teamleaders. Jouw taak is om de productieprocessen te beheersen en te verbeteren. We zijn op zoek naar een 

kandidaat die de dagelijkse aansturing van de productie afdeling kan combineren met het optimaliseren van 

processen.  

 

Wat vragen wij? 

 Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding; 

 Minimaal 5 jaar leidinggevende werkervaring binnen een productieomgeving; 

 Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede 

beheersing van de Nederlandse, Engelse taal; 

 Je bent in staat om een goed team te bouwen en deze te ontwikkelen 

 Je bent creatief en denkt in praktische oplossingen/mogelijkheden; 

 Je bent resultaatgericht, stuurt op KPI’s en kunt goed samenwerken; 

 Je bent initiatiefrijk en een echte aanpakker die over een flinke dosis daadkracht beschikt; 

 Je hebt een flexibele werkhouding; 

 Je hebt ervaring in het werken met ERP systemen, bij voorkeur met SAP. 

 Je bent in staat continu de processen te verbeteren a.d.h.v. LEAN-methodes en principes (6S, VSM, 8D 

problem solving) 

 

Arbeidsvoorwaarden 

M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden, uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden 

en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie. 

 

Informatie en sollicitatie 

Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolaï, HR adviseur, r.nicolai@mg-group.com 


