VACATURE: MEEWERKEND VOORMAN ROETZ FAIR FACTORY (32-38u)
Ben jij een sociale persoon met technische inslag? Voel jij je thuis in een fietsfabriek en heb je een proactieve houding?
Dan zijn we op zoek naar jou!
OVER ROETZ BIKES
De Roetz Fair Factory is een sociale fietsfabriek gevestigd in Amsterdam Noord. In deze fabriek bouwen wij degelijke,
hoogkwalitatieve Roetz fietsen met gerecycled frame. Er zijn meer dan 35 "makers" met een afstand tot de arbeidsmarkt hier
aan de slag gegaan en worden opgeleid tot fietsmonteurs. Uniek is dat deze mensen uit zeer diverse doelgroepen komen
(uwv, sociale werkvoorziening, physiche kwetsbaarheid, verslavingszorg). Roetz leidt niet alleen mensen op, maar zet ook haar
commerciële netwerk in om mensen duurzaam naar een baan te begeleiden. De commerciële inkomsten door de verkoop van
Roetz fietsen bekostigen de lokatie en begeleiding.

FUNCTIE-EISEN
Voor ons groeiende bedrijf zijn wij opzoek naar een Meewerkend voorman/vrouw. In deze functie draait alles om
meewerken aan de productie/assemblage lijn en aansturen van het productie team wat in z'n totaliteit valt onder de
Hoofdwerkplaats.
Als meewerkend voorman besteed je 70% van je tijd aan het meewerken aan de productielijn, waar fietsen opgezet en
geassembleerd worden en aan de Roetz mobiele reparatiedienst. De overige 30% bewaak jij de kwaliteit van de producten die
aan de lijn geproduceerd worden, stuur je de overige makers aan (in opdracht van de Hoofd Werkplaats) en zorgt ervoor dat
de productie output op het gewenste niveau blijft. Daarnaast monitor je het voorraad niveau van de onderdelen die nodig zijn
om de gewenste productie te halen en zorgt ervoor dat er tijdig nieuwe onderdelen worden besteld via onze inkoper. Je bent
tevens eindverantwoordelijk voor de productie bij afwezigheid van de Hoofd Werkplaats.
De belangrijkste taken zijn:
•

Verdelen van werk, instrueren en begeleiden van de monteurs op de productielijn en voor de mobiele
reparatiedienst;

•

Monitoren van de productieoutput en wanneer nodig pro-actief opschakelen;

•

Signaleren en pro- actief maatregelen nemen om kwaliteit en efficiëntie te verbeteren;

•

Eerste aanspreekpunt voor de monteurs (een groep van 6 mensen) op de prodcutielijn en voor de mobiele
reparatiedienst;

•

Informatie verwerken in het ERP systeem.

VACATURE: MEEWERKEND VOORMAN ROETZ FAIR FACTORY (32-38u)
PROFIEL
We zijn op zoek naar een sociale teamspeler met een drive om resultaten te halen en te verbeteren. Je staat stevig in je
schoenen en verantwoordelijkheid nemen is voor jou vanzelfsprekend. Je hebt veel geduld met mensen maar weet ook
wanneer de grens te trekken. Je beschikt over:
•

Ervaring in een productieomgeving

•

Ervaring, kennis en passie voor het fietsenvak

•

Ervaring of sterke affiniteit met het begeleiden van mensen met verschillende niveau’s

•

Rijbewijs

•

Een erkende opleiding in de fietsenbranche is een pré

WAT BIEDT ROETZ?
Roetz biedt jou een uitdaging met veel diversiteit bij een snel groeiende sociaal bedrijf met een frisse blik op de (fiets)wereld.
Een verantwoordelijke functie binnen een jong team waarbij jouw rol en inbreng van essentieel belang is. We volgen de cao
tweewielers en bieden een salaris van € 1.998 - € 2.196 bruto voor 38h afhankelijk van opleiding en werkervaring.

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur dan je CV, met een korte motivatie zsm naar ellen@roetz-bikes.nl of neem
contact op via 020-8200804. Een dagdeel meedraaien zal onderdeel zijn van het kennismaken.

