
 

TEAMLEADER Productie NeaForma 

Als ploegleider coördineer je de dagelijkse activiteiten van je shift om de vooropgestelde output van 

de productie te realiseren volgens de planning, veiligheids-en kwaliteitsnormen. Je stuurt een 

productieteam van 2 tot 5 operatoren aan en je rapporteert aan de productie manager. Je staat 

open voor een uitdaging binnen een groeionderneming waar innovatie, samenwerking & toewijding 

centraal staan. 

Takkenpakket: 

1. Organisatie en opvolging 

- Het plannen, begeleiden en opvolgen van taken in functie van de productieplanning 

- Je team coachen en controleren bij het uitvoeren van orders 

- Je stuurt de ploegoverdracht 

- Je neemt ‘ownership’ van de gestelde KPI’s (kritische prestatie indicatoren) en werkt 

er naar toe om deze samen met je team te behalen.  

- Je maakt verandering mogelijk 

 

2. Productie 

- ‘Lead by example’: 70% van je tijd werk je mee in productie bij het opstarten, 

stilleggen en bijsturen van geautomatiseerde injectiemachines. 

- 1e lijnanalyse bij storing en terugkoppeling aan de technische dienst 

- Registratie en controle van orderdata in het ERP (SAP) pakket 

- Opvolgen van productieparameters en bijsturen en escaleren waar nodig 

- Je denkt actief mee naar verbeteringsopportuniteiten 

 

3. Kwaliteit en veiligheid 

- Kwaliteit staat centraal, je staat in voor de metingen & escaleert wanneer nodig.  

- Je werkt actief mee aan ons veiligheidsklimaat d.m.v. rondgangen, risicoanalyses en 

melden van incidenten of onveilige situaties 

- Toezien op orde en netheid(5S) binnen de afdeling 

Job-gerelateerde kerncompetenties: 

• Communicatievaardigheden 

o Informeren en communiceren over de voortgang op de vloer 

o De opvolgingsdocumenten invullen 

• Instructies geven 

o Opleiding geven aan nieuwe operatoren 

• Feedback geven: 

o Operatoren bijsturen waar nodig 

• Organiseren: 

o Vanuit de productieplanning de machines technisch voorbereiden op productwissel 

o Logistiek op en rond de werkpost controleren en bijsturen waar nodig 

• Nauwgezet 

o Bewaakt veiligheid 

o Bewaakt kwaliteit 

o Instaan voor orde en netheid op en rond de werkplaats 

o Productiviteit en stuurt bij waar nodig 



 

 

• Vakbekwaamheid 

o Operatoren technisch bijstaan 

o Verdiepen in kunststoffen en het spuitgietproces 

o Robotprogrammatie 

Jouw profiel: 

1. Kennen 

− Je bent technisch vaardig (bij voorkeur A2 diploma mechanica-elektriciteit) 

2. Kunnen 

− Je kan goed plannen en organiseren 

− Je kan leidinggeven aan een team van 2 tot 5 operatoren 

− Je hebt goede mensenkennis en kan medewerkers motiveren 

− Je kan zelfstandig werken 

3. Willen 

− Je bent flexibel naar uren en inhoud toe 

− Je bent een ’team-player’ 

− Je wil continu bijleren  

 

ONS AANBOD 

Een boeiende job bij een toonaangevende speler in de wereld van duurzame kunststofoplossingen. Je komt 

terecht in een dynamische familiale KMO waar toewijding, innovatie en samenwerking centraal staan. 

Op de werkvloer houden we van een goed georganiseerde en nette werkomgeving waar geregeld 

overlegmomenten georganiseerd worden. 

We willen continu groeien en voorzien graag in de nodige opleidingen voor de collega’s zodanig dat elk in zijn 

rol kan meehelpen aan het verder uitbouwen van dit groeiverhaal. 

De verloning is volgens het PC 116 waarbij het uurloon aangevuld wordt met maaltijdcheques van 3.5€ per 

gewerkte dag en woon-werkvergoeding. 

Omdat er tevens veel waarde gehecht wordt aan de teamspirit vinden er ook geregeld festiviteiten plaats 

waarbij je iedereen nog beter kan leren kennen. De Halloween drink, het kerstfeestje, de zomerbarbecue… zijn 

maar enkele van de voorbeelden. 

Ook zin om deel uit te maken van dit hecht team? Neem dan nu contact met ons op!  

(mail naar jobs@neaforma.com) 

 

Ploegensysteem WEEK 

Cyclus: 2 weken vroege ploeg, 2 weken late ploeg 

VROEG:  ma tem vrij 04.55 tem 13.00  

LAAT:  ma tem vrij 12.55 tem 21.00 

 

Mogelijk bijkomend op termijn:  

mailto:jobs@neaforma.com


 

3-ploegensysteem 

VROEG:  ma tem vrij 04.55 tem 13.00  

LAAT:  ma tem vrij 12.55 tem 21.00 

NACHT: ma tem vrij 20.55 tem 05.00 

 

 

 

 

 


