
 
 

 
 

Foreman Production (ploegendienst) 

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 luchtdistributiesystemen. In de afgelopen tien 

jaar is M&G Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit tien locaties verspreid over 

meerdere landen in Europa met ruim 600 medewerkers. De producten worden vervaardigd in eigen moderne 

productiefaciliteiten. 

 
In Groningen op de afdeling Poederpak én voor Assen op de afdeling Poedercoat zijn we op zoek naar een 

gedreven Foreman. 

 

Omschrijving 
Als Foreman ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Department Leader en de Team Leader. Je 

coördineert de werkzaamheden en je bent het eerste aanspreekpunt op de werkvloer op één van de afdelingen 

in de productie tijdens de ploegendiensten. 

 

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 op de hoogte van onze procedures, regels en voorschriften (bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, personele 

administratie etc.) 

 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 in overleg met de 

Department Leader en Team Leader 

 Je hebt ervaring met SAP, het  Microsoft Office-pakket en de LEAN-principes 

 

Arbeidsvoorwaarden 

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

mogelijkheden en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie.  

 

Informatie en sollicitatie 
Deze vacature wordt zowel intern als 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 of met Marcel Janssen, Plant Manager Groningen 

m.janssen@mg-group.com . 

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

maken van de procedure. 
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