
 

 

 
Wittenburg Groep is een gekwalificeerde compounder voor het ontwikkelen en produceren van zachte 
kunststoffen (TPE’s) en special engineering plastic compounds.  
De in particulier bezit zijnde Wittenburg Groep heeft meer dan 100 jaar historie en productie locaties in 
Nederland en China. 
 
Het hoofdkantoor Wittenburg BV, met zijn productie in Zeewolde Nederland, is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen en produceren van speciale plastic grondstoffen. Deze plastics vinden hun toepassing in 
medische-, voedsel-, consument- en industriële toepassingen over de gehele wereld. Wittenburg BV 
weet zich te onderscheiden door een bewezen staat van dienst als specialist op zijn vakgebied. Het 
bedrijf kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit in op maat gemaakte plastic compounds. 

Voor Wittenburg in Zeewolde zijn we op zoek naar een 

 

Plant Manager 
 

De Plant Manager houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor alle processen binnen Wittenburg. De 
Plant Manager stuurt medewerkers aan en zorgt er daarnaast voor dat bedrijfsdoelstellingen op een 
kosteneffectieve manier worden bereikt, in overeenstemming met wettelijke regels. De Plant Manager 
analyseert bestaande procestechnieken en productiemethoden, om knelpunten in de activiteiten te 
lokaliseren en naar aanleiding daarvan verbeteringen voor te stellen en te implementeren. 

Functieprofiel 

Als Plant Manager ben je verantwoordelijk voor een succesvolle exploitatie van de vestiging. Dit 

kenmerkt zich door een hoog serviceniveau waarbij er continue een afweging gemaakt wordt tussen 

bedrijfs- en klantenbelang. Je bent een organisatietalent met commerciële inzichten die de 

medewerkers een thuisgevoel kan geven. Door het tijdig naleven van procedures en regels lever je 

een actieve bijdrage aan een veilige werkomgeving voor jezelf, je collega's en leveranciers.  

Als Plant manager ben je het aanspreekpunt voor alle stakeholders. De Plant Manager werkt samen 

met de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij planning, productie, LAB, administratie en 

HRM. Voor de implementatie van innovaties werk je nauw samen met de afdeling Research- & 

Development en afdeling marketing & sales.  

De Plant Manager geeft (indirect)leiding aan 60 medewerkers, is lid van het MT en rapporteert aan de 

directie. 

 
Tot de werkzaamheden behoren maar niet uitsluitend: 

• Toezicht houden op de dagelijkse activiteiten in het bedrijf 

• Medewerkers aansturen en zorgen voor een efficiënte inzet van personeel 

• Efficiëntie van het productieproces optimaliseren en productiecijfers analyseren 

• Kwaliteit bewaken en deelnemen in verbeterprojecten 

• Budgetten beheren om doelstellingen te behalen 

• Zorgen voor de borging van Wettelijke veiligheids- en milieunormen 

• Productie- en prestatierapporten opstellen en presenteren aan het management 

• Bieden van een uitstekende service naar de klanten.  
 

 

 



 
Competentieprofiel 

Een hbo-opleiding of universitaire studie, bijvoorbeeld een  afgeronde opleiding Bedrijfskunde, 

Levensmiddelentechnologie, Werktuigbouwkunde of Chemische Technologie. 

Heeft vakinhoudelijke kennis van en ervaring met financieel management, procestechnologie en -

optimalisatie, verandermanagement en verbetermethodieken zoals Lean Management en Six Sigma, 

logistieke processen en de actuele veiligheids-, kwaliteits- en milieueisen. 

 

Persoonlijke kenmerken 

• Toont leiderschap met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een grote mate van 
zelfstandigheid; 

• Heeft een goede werkhouding, is sociaal bewogen en dienstverlenend ingesteld; 

• Is in staat om taken te delegeren en tegelijkertijd het overzicht te behouden; 

• Is in staat om communicatieproblemen in het bedrijf te herkennen en op te lossen. 

• Beschikt over goede plan- en organisatievaardigheden; 

• Heeft inzicht in het productieproces en is gericht op Innovatie; 

• Een generalist door de veelzijdigheid van de functie; 

• Heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits 
is een pré; 

• Heeft een goede beheersing van de gebruikelijke Microsoft Office programma’s. 

• Bij voorkeur kennis van en ervaring met het werken in de kunststoffenindustrie 
  

Wat kun je verwachten 

• Een uitdagende baan in een dynamische omgeving; 

• Mogelijkheden om verder te ontwikkelen door training en opleiding; 

• Een competitief salarispakket met goede secundaire voordelen, afgestemd op de zwaarte van 
de functie; 

• Ondersteuning functie door beschikking over een bedrijfsauto, mobiele telefoon en laptop. 

• Van toepassing is de cao voor de Rubber- en Kunststofindustrie 

  

Interesse en informatie: 

Indien je jezelf herkent in dit profiel en graag werkt in een modern bedrijf in de kunststoffenindustrie 

dan zien we graag vóór 13-04-2020 je reactie tegemoet via atraa@wittenburgbv.nl. Voor verdere 

informatie kun je met Anne-Looije-Traa contact opnemen via telefoon 06-15000433, of bezoek onze 

website op www.wittenburggroup.com. 

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure, een aanvraag wordt vertrouwelijk 

behandeld. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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