
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Wij zoeken een ervaren productiemanager (interim/vast) die gericht 

is op verbeteren en professionaliseren. 

 

Polem is dit jaar precies 50 jaar marktleider op het gebied van productie van 

GVK silo’s en opslagtanks. Wij zijn een projectenorganisatie gericht op 

industriële klanten met producten engineerd to order. 

De productie van Polem bestaat uit een staalafdeling, composietafdelingen, 

intern transport en TD. Binnen de composietafdelingen worden middels 

handspuiten daken en bodems geproduceerd. De body’s van tanks en silo’s 

worden in 8 productielijnen gebouwd, de afmetingen van de producten lopen 

op tot een diameter van ca. 9 mtr. en lengtes tot ca. 30 mtr.  

Elke productielijn start met een wikkelmachine waar met glas en hars op een 

stalen mal het laminaat wordt opgebouwd. Middels handlaminaat worden 

producten afgebouwd en daarna volledig afgemonteerd. De productie kent 

zowel een dagdienst als een tweeploegendienst.  

 

Als productiemanager (dagdienst) ben je verantwoordelijk voor deze 

afdelingen en kun je bouwen op vier professionele teamleiders en een TD.  

Een greep uit de diverse werkzaamheden: sturen op veiligheid, kwaliteit, 

planning en efficiëntie van de productie, leidinggeven met jouw teamleiders 

aan ca. 65 fte’s, coördineren van planningen, maken van productie, 

onderhoud, investeringsplannen, sturen op budgetten, financiële prestaties en 

eindresultaten. Je maakt deel uit van het operationele team van Polem en 

rapporteert aan de operationeel directeur. De komende jaren zijn essentieel 

voor de modernisering en automatisering van de productie. Samen met het 

team onder leiding van de operationeel directeur zorgen jullie ervoor dat 

gemaakte keuzes worden geïmplementeerd en de toekomstbestendige 

organisatie vorm krijgt.  

 

Wat vragen wij? 

• HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur WTB of (technische)  

 bedrijfskunde; 

• Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring binnen een vergelijkbare  

 technische productieomgeving; 

• Ervaring met (continu) verbeterprogramma’s (Lean Manufacturing/ 

 5S/Six Sigma); 

• Een pragmatische leider die zorgt voor focus en verbinding,  

 mensgericht, zichtbaar op de werkvloer in combinatie met overstijgend  

 vermogen (overzicht, structuur, planning). 

 

Heb je interesse en/of wil je meer informatie? Of ken je iemand die mogelijk 

(tijdelijk) in het profiel past en geïnteresseerd is? Neem contact op met 

Sjouke Bus, operationeel directeur, tel. 06 - 26 13 40 41.  

Gelijk solliciteren? Zend je CV en korte brief voor 5 mei 2022 naar: 

marjolein.degroot@polem.com. De functie kan (evt.) tijdelijk worden ingevuld.  

 
Op (vrijblijvend) aangeboden kandidaten, in welke vorm dan ook, kan geen aanspraak worden 
gemaakt op een (w&s-)vergoeding, zonder dat hierover vooraf schriftelijke afspraken zijn 
gemaakt. V
 A

 C
 A

 T
 U

 R
 E

  

mailto:marjolein.degroot@polem.com

