
  
 
 
 
 

 

 

 

Productieleider 
(fulltime) 
 
Als productieleider sta jij midden in de organisatie en ben jij dé schakel tussen de projectleiding en 
de werkplaats. Jij zorgt ervoor dat de werkzaamheden optimaal worden gepland, zodat de bouw van 
onze unieke jachten zo efficiënt mogelijk gebeurt. Dit geldt voor alle fases binnen de projecten, van 
cascobouw tot aan de afbouw- en opleveringsfase.  
 
Jouw werkzaamheden 

- Leiding geven aan de werkplaats, jij zorgt voor de juiste man op de juiste plek; 
- Bewaking van de planning, het budget en de uren van het project, in overleg met de 

projectleider; 
- Bewaking van de bezetting en materialen en snel kunnen schakelen indien nodig; 
- Technische tekeningen kunnen lezen, begrijpen en mogelijke knelpunten signaleren; 
- Begeleiding en nauwe samenwerking met onderaannemers en leveranciers; 
- Toezien op de naleving van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften. 

 
Jouw profiel: 
De productieleider die wij zoeken houdt overzicht, kan goed plannen en organiseren en weet 
daarnaast hoe hij collega’s kan motiveren. Wij zijn op zoek naar jou indien jij beschikt over: 

 
- een technische MBO+/HBO opleiding richting Scheepsbouw, Maritieme Techniek of 

Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar; 
- ruime ervaring in de scheeps- of jachtbouw, waarvan enkele jaren in een leidinggevende functie; 
- goede communicatieve vaardigheden in zowel de Nederlandse als Engelse taal; 
- kennis van technische tekeningen en ervaring met het MS Office pakket; 
- een positieve, resultaatgerichte instelling met oog voor kwaliteit. 

 
Werken bij Claasen 
Wij bieden jou een uitdagende baan in een dynamische en internationaal gerichte organisatie, met 
een marktconform salaris, unieke projecten en een informele werksfeer. 
 
Solliciteren: 
Ben jij enthousiast en voldoe je aan ons profiel? Dan horen wij graag van jou!  
Stuur jouw cv voorzien van een korte motivatie naar vacancies@claasenshipyards.com. Heb je 
vragen naar aanleiding van dit profiel? Neem dan contact op met Wouter van Rijn (Yard Manager) via 
telefoonnummer:  075 62 81 904 of Linda ten Brink (Personeelszaken): 038 38 67 145. 
 

 
 
 
 
 


