Production and Process Manager (FT)
Who are we?
U-Boat Worx is based in The Netherlands and was founded in 2005. Since its inception we have
become the world’s leading manned submersible manufacturer. U-Boat Worx offers high-end
exploration submersibles ranging from 2-person to 11-person models, available in depth-ratings
ranging from 100 meters up to 3,000 meters. The submersibles use the latest advancements in
technology to provide clients – who include super yacht owners, research organizations, offshore
companies and high-end tourist operators – with the safest and best performing submersibles.
Wat ga je doen
Je wordt verantwoordelijk voor het op tijd en met de juiste kwaliteit produceren van onze
duikboten. Focus ligt hierbij op de processen rond het inplannen van mensen, materialen en
productiemiddelen. Dit alles op een zeer hoog kwaliteitsniveau. Uitgebreide kennis van logistiek en
productie is noodzakelijk om je plaats te vinden binnen ons snel groeiend high-tech bedrijf.
Takenpakket
•
Aansturing en motivatie productie. +/- 10 monteurs
•
Plannen van monteurs, zowel intern als op locatie bij klant
•
Overleg met en aansturing van inkoop
•
Technische schakel tussen productie en engineering
•
Voortgang bewaking van projecten
•
Urenadministratie medewerkers
•
Begeleiding certificering en testen
•
Bewaking kosten eindproduct
•
Proces optimalisaties om efficiënter te produceren
•
Inspecties van eindproduct
Wie ben jij
•
Een gedreven technische doorzetter die niet bang is voor veranderingen
•
Brede leidinggevende ervaring. Minimaal 5 jaar ervaring binnen technisch bedrijf
•
Technische kennis is onontbeerlijk in high-tech omgeving
•
Opleiding: HBO/WO WTB, Elektro, of gelijkwaardig niveau
•
Oog voor kwaliteit en kostenbeheersing
•
Het beste in mensen naar boven weten te brengen
•
Goed Engels taalgebruik. Andere talen zijn een pré
•
Ruime kennis van planningstools
•
Six-Sigma proces kennis
•
Duikervaring (Nice to have)
What do we offer?
We offer a pleasant, challenging and dynamic work environment with an ambitious team of likeminded professionals. You will have the opportunity to expand your personal horizons in an agile
organization, which is looking to build a legacy based on a fleet of the world’s best submersibles.
We start with a full training course to become familiar with all technical and operational aspects of
our submersibles.
How to apply?
If you feel you are a good match with this profile, please send your CV with a compelling
motivation letter in English to Ms. Regina van Krimpen via humanresources@uboatworx.com.
You can contact our office at +31 (0)76-5713096.
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