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Functiecontext 
De functie is actief in een kleine/middelgrote tot grote onderneming in de interieurbouw of meubelindustrie. De 

medewerker is verantwoordelijk voor het realiseren van de productie. 

Voor alle medewerkers binnen de branche is het volgende van belang: respecteren en naleven van 

bedrijfsvoorschriften, o.a. op het gebied van veiligheid en milieu. 

 

Positie in de organisatie 
Rapporteert aan hoofd afdeling  

Geeft leiding aan 2-8 medewerkers 

 

Functiedoel 
Realiseren van de productieplanning conform kwalitatieve-, kwantitatieve eisen en klantspecificatie. 

Resultaatverwachting 

Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria 

Presterende medewerkers - geeft dagelijkse operationele leiding aan de 

medewerkers 

- coördineert de werkzaamheden en bewaakt de 

bezetting en capaciteit binnen zijn team. 

- draagt bij aan de juiste uitvoering van het 

productieproces; ziet toe op naleving van de gemaakte 

afspraken. 

- werkt naast zijn leidinggevende taken ook actief mee 

op zijn afdeling. 

- mate van doelrealisatie 

door medewerkers 

- inzetbaarheid en 

betrokkenheid van 

medewerkers 

Voorbereiding - kennis nemen en controleren van werkopdrachten 

- verzamelen en controleren van benodigd materiaal  

- bewaken van (productie)voorraadniveaus, melden van 

noodzakelijke aanvullingen 

- inrichten van de werkplek en controleren van 

veiligheidsvoorzieningen 

- instellen/opstarten van machines a.d.h.v. voorschriften 

- juiste beoordeling 

werkopdrachten 

- adequate controle en 

tijdige beschikbaarheid 

van materialen 

- doelmatige inrichting  

- juiste instellingen  

Realisatie productie - toezien op- en waarborgen van de productievoortgang 

in kwalitatieve en kwantitatieve zin, aangeven van 

gewenste correcties 

- instrueren van- en geven van vaktechnische aanwijzin-

gen aan medewerkers 

- begeleiden van medewerkers bij niet-routinematige 

aangelegenheden en oplossen van operationele 

problemen 

- (laten) bijsturen van productieprocessen en inzet van 

medewerkers, installaties en grond- en hulpstoffen  

- afstemmen van productievoortgang, -problemen of 

afwijkingen met betrokken afdelingen in overleg met 

leidinggevende 

- realisatie productieplan-

ning 

- conform eisen en klant-

specificaties 

- tijdigheid signaleren en 

corrigeren van proble-

men 

- duidelijke communicatie 

met betrokkenen 

 

Werkgerelateerde bezwaren 
- Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk. 
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Competentieprofiel 

Competenties Competentieomschrijving 

Efficiënt werken Zich actief inzetten om taken en opdrachten te vervullen en om realistische prestaties 

of output te leveren volgens de gestelde eisen. 

Klantgerichtheid Afstemmen van eigen inspanningen op de behoeften en wensen van in- en/of externe 

klanten. 

Communicatie 

(mondelinge 

uitdrukkingsvaardigheid) 

Doeltreffend communiceren, met oog voor het niveau van de mensen waarmee 

gecommuniceerd wordt. 

Accuratesse Nauwkeurig en zorgvuldig werken, met oog voor detail en gericht op het voorkomen 

van fouten. 

Samenwerking Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel. 

 


