Voor ons Fotografie-Productieteam zoeken wij een Teamleider Productie (40 uur per week)
Ben jij een leidinggevende met ervaring in een productie-omgeving en weet jij jouw team te
motiveren en samen met hen onze producten tot een kwalitatief hoog niveau te brengen en
te houden?
In deze functie:
• zorg jij er met je team voor dat het productieproces van de (school)foto’s optimaal
verloopt
• motiveer je jouw team om kwalitatief goede producten en deze tijdig te leveren
• zorg je ervoor dat de machines en apparatuur goed onderhouden wordt en in
topvorm blijft
• vind je het geen enkele moeite om zelf eens bij te springen
• werk je nauw samen met de collega-teamleiders en collega’s van de andere afdelingen
• voer je (proces)verbeteringen door
• voer je afdelingsoverleg en functioneringsgesprekken
• maak je deel uit van het Managementteam
Jij:
•
•
•
•
•

hebt ervaring met het aansturen van een of meer teams
hebt een technische achtergrond (liefst gericht op foto en print-apparatuur)
hebt minimaal een MBO-4 werk- en denkniveau
beheerst de Nederlandse taal
kunt goed plannen en organiseren en overzicht houden

Wij bieden:
• een fijne werkplek in ons enthousiaste team
• een baan voor 40 uur per week (verdeeld over 5 dagen)
• uitzicht op een vaste aanstelling
• een marktconform salaris (€ 2.800- € 3.250 bruto per maand o.b.v. fulltime
dienstverband)
• tenminste 2,5 week vrij in de zomervakantie en 2 weken in de kerstvakantie
• deelname aan de pensioenregeling van Foto Koch
• reiskostenvergoeding
• gezellige personeelsuitjes, zoals het zomerfeest en de kerstborrel
Wie zijn wij?
Wij zijn een familiebedrijf met 90 jaar ervaring in het maken van spontane schoolfoto’s van
basis- en middelbare schoolkinderen. Voor de beste schoolfoto’s zoeken onze
schoolfotografen elke dag weer naar een klik met de kinderen. Via een online-bestelservice
zijn de foto’s eenvoudig te bestellen en kunnen wij ook andere producten met de foto’s
maken, zoals vergrotingen op hout of canvas, bekers, e.d. Met ons enthousiaste team
verzorgen wij alles in eigen beheer.
Interesse?
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Debby Welgraven (HR
Manager) op telefoonnummer 035 – 538 4114.
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Stuur dan vandaag nog je motivatiebrief en CV
naar werkenbij@fotokoch.nl t.a.v. Debby Welgraven, HR Manager.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

