Vacature
A.P. van den Berg is een innovatief familiebedrijf uit Heerenveen en maakt al ruim 50 jaar onderscheidende apparatuur voor
bodemonderzoek voor zowel land als offshore toepassingen en verkoopt dit wereldwijd. Bij A.P. van den Berg is innovatie
dagelijkse kost voor alle werknemers. Voor het optimaliseren van het productieproces zijn we op zoek naar een gedreven:

Medewerker Bedrijfsbureau
(fulltime m/v)

Ter ondersteuning van ons productieproces zoeken wij versterking op ons bedrijfsbureau. Het team bestaat uit twee
werkvoorbereiders, twee voormannen, een inkoper en Hoofd Productie. Vanuit de functie bied je ondersteuning aan je
directe collega’s en tegelijkertijd ben je de kartrekker als het gaat om procesverbetering.
Hands-on mentaliteit
Je biedt, met een hands-on mentaliteit, ondersteuning bij allerlei verschillende voorkomende werkzaamheden op het
bedrijfsbureau. Denk hierbij aan het ondersteunen bij inkoop, werkvoorbereiding en de productieplanning. Dit maakt dat de
functie van je vraagt dat je op verschillende niveaus binnen de organisatie kunt meedenken en meewerken en daartussenin
gemakkelijk kunt schakelen.
Slimme procesverbeteringen
Daarnaast analyseer jij processen en potentiële kansen en ga je kernprocessen optimaliseren. Knelpunten weet jij op te
sporen en te tackelen in samenwerking met verschillende afdelingen en stakeholders. Je bent innovatief in het bedenken van
slimmere oplossingen voor processen en weet mensen samen te brengen om draagvlak te creëren en samen te werken aan
verbeteringen. Vervolgens draag je als processpecialist zorg voor het begeleiden en implementeren van deze veranderingen.
Wat houdt de functie precies in?
• Je bent medeverantwoordelijk voor de werkvoorbereiding, planning en het opstarten van de productie en
montage en bepalen van de werkmethode en –volgorde.
• Je calculeert kostprijzen en zorgt voor de inkoop van materialen voor productie of projecten.
• Je identificeert projectrisico’s en beheert en bewaakt projectdossiers.
• Je analyseert en optimaliseert bestaande kernprocessen (bijv. volgens lean of QRM).
• Je zorgt voor het initiëren, uitwerken, beschrijven en implementeren van nieuwe processen.
• Je werkt investeringsplannen uit.
• Je optimaliseert de voorraad.

Flexibel en analytisch

In deze functie is een stevige persoonlijkheid met een praktische mentaliteit en flexibele inslag goed op zijn plek met een
goed analytisch denkvermogen. Wat verwachten wij nog meer van jou?
• Je bent in het bezit van HBO in een passende richting (Techniek of Technische Bedrijfskunde).
• Je hebt kennis van, of ervaring met ERP systemen.
• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig goed functioneren.
• Je bent in staat projectmatig te werken.
• Je hebt affiniteit met techniek, productie en machinebouw.
• Je bent ambitieus en ziet in elk probleem een kans op verbetering.

Team van enthousiaste professionals

A.P. van den Berg biedt jou een functie in een team van enthousiaste professionals en je komt te werken in een bedrijfscultuur
dat zich kenmerkt door: trots op je werk, respect voor elkaar, samenwerken en blijven leren en aanpassen. Wat bieden wij
jou nog meer?
• Een marktconform salaris, passend bij je ervaring en opleidingsniveau en een winstuitkering.
• We vinden persoonlijke ontwikkeling van belang en investeren daarom in opleidingen en trainingen.
• We organiseren frequent activiteiten en vieren successen.
• Een flexibele werktijdenregeling en 13 extra vrije dagen per jaar.

Interesse?

Stuur dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 september 2022 je sollicitatie naar: vacature@apvandenberg.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mark Laffra (Hoofd Productie) op telnr. 0513-631355.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

