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Doel van de functie 

Op de productieafdeling is een meewerkend voorman bezig met zowel de aansturing, planning en 

coördinatie van het productieproces als het vervullen van uitvoerende taken. De 

hoofdverantwoordelijkheden zijn het mede coördineren van en leidinggeven aan de dagelijkse 

werkzaamheden in de hal, dit met betrekking tot de goederenstroom, verwerking van retouren en 

orderpicking. Hierbij is zelfstandig werken van belang en zelf bepalen welke activiteit prioriteit heeft. De 

meewerkend voorman is een operationeel leidinggevende die verantwoordelijk is voor het gehele proces 

in de hal en tevens het aanpreekpunt voor zowel de directie als de collega’s.  

 

Organisatorische positie: 

Rapporteert aan de directie. 

 

Resultaatgebieden 

 

1.  Leidinggeven 

De meewerkend voorman heeft leidinggevende taken, zoals: 

A. Verdelen en coördineren van de werkzaamheden, rekening houdende met beschikbaarheid van 

de medewerkers, middelen en machines; 

B. Toezicht houden op de voortgang van uitvoering van de werkzaamheden; 

C. Oplossen van problemen; 

D. Instrueren van medewerkers; 

E. Bespreken van uit te voeren werkzaamheden met de direct leidinggevende en medewerkers; 

F. Zorgdragen voor een juiste taakvervulling en een goede gang van zaken binnen de afdeling. 

 

2.  Coördineren  

In deze functie zorg je ervoor dat bepaalde processen vloeiend verlopen. Dit betekent dat je 

verantwoordelijk bent voor het: 

A. Informeren van leidinggevende over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele 

problemen bij de uitvoering van de werkzaamheden; 

B. Deelnemen aan het periodiek afdelingsoverleg; 

C. Overnemen/overdragen van ploeg van/aan collega en bespreken van eventuele bijzonderheden. 

 

3.  Controle 

Hij/zij draagt zorg voor de controle tijdens het gehele proces in de hal. De bijbehorende taken zijn: 

A. Controleren van door eigen productie en derden aangeleverde producten op aantallen, 

soorten en eventuele beschadigingen; 

B. Signaleren van fouten en het nemen van nodige maatregelen tot het herstellen hiervan; 

C. Eindcontrole op de te leveren goederen aan de hand van orderpicklijsten per klant en 

ritindelingslijsten. 

 

4.  Inkoop en Administratieve werkzaamheden 

Hij/zij biedt de juiste ondersteuning op het gebied van de administratie en voert taken uit, zoals: 

A. Verzorgen van de dagelijkse inkoop; 

B. Controleren van bestelde producten; 

C. Beheren van mailbox verzending; 

D. Verzorgen van de planning / werkzaamheden voor de weekend- en avondploeg. 
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5.  Algemeen 

De functie bestaat uit een aantal algemene taken, zoals: 

A. Periodiek inventariseren van de aanwezige voorraad; 

B. Zorgen voor naleving van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften. 

 

Kennis en ervaring 

 

Opleidingsindicatie -   MBO werk- en denkniveau 

Ervaringsindicatie:  -   teamplayer met goede analytische en communicatieve vaardigheden 

   -  basiskennis van actuele kantoorautomatisering (MS Office) 

- de mogelijkheid om op te treden als tussenpersoon  

- een hands-on mentaliteit en in staat om fysiek zwaar werk te verrichten 

- flexibel inzetbaar 

 

 

 

 

Herken jij jezelf hierin en spreek deze functie jou aan? 

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar personeel@boekelagf.nl 

 

mailto:personeel@boekelagf.nl

