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Productie manager
Ben jij klaar voor een volgende stap in je carrière en op zoek naar een plek waar 
je coachend leiding kan geven? Wil je een uitdagende functie met de vrijheid om 
deze zelf vorm te geven en de stabiliteit van een grote organisatie achter je? En 
heb je ook nog een technische achtergrond? Dan ben jij degene die wij zoeken.

Werkzaamheden
Leidinggeven aan een team enthousiaste technici, dat is jouw taak! Als manager heb je de focus op het 
coachen en ontwikkelen van je medewerkers en je ontwikkelt en bewaakt het productieproces. Samen 
met je team help je onze klanten aan een goed product, wat leidt tot de groei van Efcon Water. Naast de 
standaard processen vind je de ruimte voor je collega’s om te groeien en mee te denken over de innovatie 
van ons productgamma. Andere werkzaamheden die onder jouw verantwoordelijkheid vallen zijn:

• Opzetten compliance strategie;
• opstellen van SOP;
• samenwerken met marketing.

Wat doet Efcon Water?
Efcon Water ontwikkelt, installeert en onderhoudt afvalwater monstername stations. Wij werken voor 
overheidsinstanties en commerciële bedrijven. Omdat 90% van onze producten wordt geëxporteerd en de 
meeste multinationals Engels als voertaal gebruiken, is de Engelse taal bij ons een noodzaak. Efcon Water 
is een dochteronderneming van Hitma Groep, een handelsorganisatie met technische bedrijven die al bijna 
100 jaar bestaat. Hitma Groep is onderdeel van de beursgenoteerde holding Indutrade.

Jouw profiel
• HBO-elektrotechniek, of kennis verkregen door jarenlange werkervaring;
• ervaring in leiding geven;
• kennis van Elektrotechniek en specifiek het programmeren van PLC controllers;
• bekend met Research & Development;
• goede communicatieve eigenschappen;
• beheersing van de Engelse en Nederlandse taal;
• beheersing van de Duitse en/of Franse taal zouden we op prijs stellen.

Dit bieden wij jou
• Marktconform salaris;
• 25 vakantiedagen, maar je kunt ook extra dagen kopen om meer tijd voor jezelf te hebben;
• winstdeling/bonusregeling;
• weuke extra’s voor Pasen, Sinterklaas en Kerstmis;
• goede werksfeer in een informeel bedrijf;
• reiskostenvergoeding en pensioenregeling;
• de mogelijkheid om jezelf continu te ontwikkelen d.m.v. opleidingen en trainingen.

Meer weten?
Neem dan contact op met Michel Zuiderwijk (tel.: 0347-342 777). Direct solliciteren? 
Stuur dan je CV naar solliciteren@hitmagroep.nl. De selectieprocedure vindt plaats in 
samenwerking met ons moederbedrijf Hitma Groep in Uithoorn.
De functie betreft standplaats Efcon Water in Vianen.


