Sta jij stevig in je schoenen?
Teamleider
(36 uur per week)
Wie zoeken we?

We zoeken een flexibele teamspeler die in staat is om verschil te maken. Iemand die uitdagingen niet
uit de weg gaat en “ja, en” zegt in plaats van “ja, maar”.
Je bent werkzaam voor één van onze productieafdelingen op de hoofdlocatie AT7 in Emmen. Je
draagt zorg voor de juiste inzet van mensen en middelen om producten en diensten voor diverse
opdrachtgevers te realiseren. Je coacht, stimuleert en motiveert de medewerkers en hebt oog voor
hun ontwikkeling. Ook ben je in staat de commerciële aspecten van het werk te managen en heb je
oog voor de wensen en belangen van de opdrachtgevers. Je kunt goed plannen en organiseren, bent
kostenbewust, besluitvaardig en initiatiefrijk. Daarnaast ben je integer en spreek je mensen aan op
hun gedrag. Ook beschik je over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Waar kom je terecht?
Bij een prachtig bedrijf! De EMCO-groep is hét werkleerbedrijf van de regio Zuidoost Drenthe en is in
beweging! Leren en werken op een werkplek, is onze ‘core business’. Door het opdoen van
werkervaring en door scholing en training wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. Naast ruim
1300 SW- medewerkers worden ook schoolverlaters van het VSO/PrO, medewerkers uit de Wajong en
de Participatiewet actief begeleid naar een passende werkplek. Hierbij kijken we juist naar wat wél
kan, oftewel werken naar vermogen. De EMCO-groep helpt om mensen hun talenten te ontwikkelen
en in te zetten. Dit leidt tot een veelzijdige organisatie met toegewijde en vakkundige mensen.

Wat ga je doen?





Je coacht en geeft leiding aan ruim 30 medewerkers. Voor verschillende bedrijven, die al
jaren onze gewaardeerde partners zijn, verrichten zij (elektro) montagewerkzaamheden en
worden in- en ompakwerkzaamheden uitgevoerd.
De achtergrond van de medewerkers maakt, dat je veel contact hebt met o.a. familie,
begeleiders, werkcoaches, reclassering of zorginstellingen.
Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van de productieprocessen op de afdeling. Je
wordt hierbij ondersteund door een voorman. Ook heb je veel contact met opdrachtgevers
en het bedrijfsbureau.
Je hebt veel contact en afstemming met je collega-teamleiders.

Wat vraagt dit van jou?
 Je staat stevig in je schoenen
 Je bent flexibel
 Minimaal een afgeronde Mbo-opleiding, niveau 4
 Aantoonbaar leidinggevende ervaring
 Ervaring in het ontwikkelingsgericht coachen
 Grenzen kunnen stellen
 Ervaring in een productie-omgeving is een pre

Wat hebben we voor je in de aanbieding?





Een leuke baan en fijne collega’s
Een fulltime dienstverband van 36 uur per week
Een bij je kennis en werkervaring passend salaris, maximaal schaal 8 CAR-UWO
In eerste instantie een tijdelijk contract voor de duur van een jaar dat bij goed functioneren
kan worden omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Herkenbaar?
Ben jij de aangewezen persoon om hier verder vorm aan te geven en vind je het leuk om in een
dynamisch bedrijf te werken?
Stuur dan je brief met motivatie en CV naar personeelsadministratie@emco-groep.nl
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
Met mogelijk geschikte kandidaten gaan we direct het gesprek aan.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd.
Sluitingsdatum is op 16 april 2021
Meer weten?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rik Takken, Operations
Manager, telefoonnummer 06 – 16960437. Voor meer informatie over de procedure kan je
contact opnemen met Wim ter Avest, P&O adviseur, telefoonnummer 06 – 15961765
Meer informatie over de organisatie vind je op de website www.emco-groep.nl

