
 
 

 
 

Team Leader Production 
Fulltime  

 

 

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 twaalf vestigingen met ruim 1.200 

medewerkers en een omzet van ca. € 220 miljoen. De producten worden vervaardigd in eigen moderne 

productiefaciliteiten. 

 

Voor onze vestiging Assen zijn wij op zoek naar een gedreven Team Leader Production 

 

Omschrijving  
Als Team Leader ben je verantwoordelijk voor het veilig en optimaal laten verlopen van de werkzaamheden op jouw 

afdeling. Dit doe je door je door op een efficiënte manier gebruik te maken van de middelen, machines en medewerkers 

op jouw afdeling. Deze functie zal in dagdienst zal worden uitgevoerd. 

 

Wat vragen wij? 
• Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau en hebt gedegen ervaring in de maakindustrie 

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

van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Je bent resultaatgericht en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

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

• Je hebt een flexibele werkhouding 

• Je bent in het bezit van een BHV-diploma of bereid deze te halen en deel uit te maken van onze BHV-

organisatie 

• Je bent in staat problemen te herkennen en in staat hiervoor praktische oplossingen te bedenken 

• Je bent bekend met continu verbetertechnieken en je bent in staat deze toe te passen (o.a. 8D Problemsolving, 

6S, Lean) 

 

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 
Deze vacature wordt intern en extern gesteld. 

Sollicitaties kun je sturen naar Aldrik Bosma, afdeling HR, a.bosma@mg-group.com.  

Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met Roeland van 

der Woude, Plant Manager Assen r.vanderwoude@burgerhout.nl . 

 

De sollicitatieprocedure zal bestaan uit één of meerdere gesprekken waarbij daarnaast een assessment 

onderdeel uit zal maken van de procedure. Jouw sollicitatie ontvangen we graag vóór 24 april 2017. 


