
 

 

 

Vacature plant manager 

Voor onze vestiging in ’s-Heerenberg zijn wij op zoek naar een ambitieuze plant manager 
 
Wie zijn wij? 
De Dekker Groep is een succesvolle en sterk groeiende producent en leverancier van 
(maatwerk)keukenwerkbladen en keukenaccessoires. Onze organisatie telt ca. 450 medewerkers met 
rond de 135 miljoen euro omzet. In Nederland beschikken we over 4 productielocaties in 
Zevenhuizen, Alphen aan den Rijn, Beuningen en ’s-Heerenberg.     
 
Als plant manager ga je werken voor Topline maatwerkbladen, onderdeel van de Dekker Groep, bij 
de productielocatie in ’s-Heerenberg, waar met zo’n 90 medewerkers keukenbladen worden 
geproduceerd van composiet, keramiek en graniet.  De locatie functioneert als een zelfstandige 
eenheid binnen de groep. Topline maatwerkbladen heeft kwaliteit en duurzaamheid hoog in het 
vaandel staan, net als betrokkenheid met de klanten en leverbetrouwbaarheid. De producten van 
Topline maatwerkbladen kunnen niet direct door particulieren worden gekocht, maar worden via 
keukenstudio’s in Nederland, België en Duitsland verkocht. 
 
Als plant manager ben je gedreven, betrokken en inspireer je mensen. Je komt je afspraken na, werkt 
samen en je bent wie je bent. Onze missie is dan ook dat wij geloven dat onze passie en 
arbeidsvreugde leidt tot een succesvolle onderneming. Daarnaast streven wij naar duurzaam 
partnership door innovatieve ontwikkeling van producten, relaties en medewerkers. 
 
De kracht van Topline maatwerkbladen is onze bedrijfscultuur, gevormd door sterke waarden: 
-Waardering (respectvol, waardering geven en succes vieren) 
-Passie (gedreven, werken met hart en ziel en elkaar inspireren) 
-Verbondenheid (samen werken, betrokken en belangstellend zijn) 
-Veilig & betrouwbaar (afspraken nakomen, eerlijk zijn en je mag zijn wie je bent) 
 
Matchen jouw waarden met die van ons? 
 
Kijk voor inspiratie op onze website 
http://www.toplinemwb.nl/ 
https://www.dekkerzevenhuizen.nl/  
 
 
Wat ga je doen? 
In de functie plant manager houd je toezicht op en draag je de eindverantwoordelijkheid voor alle 

plantprocessen binnen de fabriek of productiefaciliteit (plant) te ‘s-Heerenberg en zorg je er primair 

voor dat opdrachten kwalitatief en tijdig worden opgeleverd. De plant bestaat uit de productie en de 

daarvoor benodigde ondersteunende diensten, zoals werkvoorbereiding,  operationele inkopen, 

kwaliteitsbeheer, technische dienst en operationele logistiek.   

Als plant manager ben je budgetverantwoordelijk en draag je er zorg voor dat budgetten niet worden 

overschreden. Daarnaast ben je verantwoordelijk om het personeel aan de juiste disciplines toe te 

wijzen en dat competenties in het team optimaal worden ingezet. Doordat je zeer dicht bij het 

operationele team staat weet je hen positief te stimuleren en te motiveren.  

http://www.toplinemwb.nl/
https://www.dekkerzevenhuizen.nl/


 

 

 
Deze functie is je op het lijf geschreven als je naast het beleid en het dagelijkse bestuur van de plant, 

ook wilt bezig zijn met het optimaliseren van productietechnologie en plant-overschrijdende 

operationele verbeterprocessen op basis van World Class Manufacturing.  

Als plant manager van Topline ’s Heerenberg rapporteer je aan de algemeen directeur van Topline. 

De plant manager van Topline ’s Heerenberg zal samen met zijn collega plant managers en de 

operationeel directeur van de Dekker Groep het team vormen waarbinnen het operationeel beleid 

van de Dekker groep wordt vormgegeven.  

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden: 
- Je coacht en stimuleert het operationele team en de medewerkers binnen het operationele 

proces om resultaten te bereiken.  
- Je stimuleert en borgt een constante verbetercultuur.  
- Je bevordert een goede samenwerking zowel binnen als buiten de teams.  
- Je ziet er op toe dat de juiste medewerkers aan de opdrachten worden toegewezen en dat 

medewerkers focus houden.  
- Je coacht en stimuleert medewerkers in hun ontwikkeling.  
- Je bouwt aan een feedbackcultuur binnen de teams; schept een veilige omgeving om open 

en constructief feedback te geven aan elkaar.  
- Je levert input aan het operationele team (bedrijfsbureau) voor de 

loopbaanbeslissingen van de medewerkers.  

- Je waarborgt een veilige en gezonde werkomgeving.  
- Je garandeert dat projecten volgens de juiste projectafspraken worden 

uitgevoerd en weet hierbij gebruik te maken van de expertise in de 

organisatie.  

- Je garandeert dat opdrachten tijdig, kwalitatief en binnen budget worden opgeleverd.  
- Je speelt in op interne beleidsbeslissingen en veranderingen binnen de totale organisatie 

over zaken die direct of indirect van invloed kunnen zijn op het productieproces.  
 

De ideale kandidaat herkent zich in het volgende profiel: 
- Je beschikt over academisch werk en/of denkniveau met een technische 

bedrijfskunde, werktuigbouwkundige of vergelijkbare opleiding. 

- Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring als plant manager of vergelijkbare functie in 

één of meerdere productie bedrijven. 

- Je beschikt over ervaring met het coachen en leiden van productiepersoneel. 

- Kennis van het managen van een productieomgeving is een must.  

- Je hebt affiniteit met, of kan snel affiniteit opbouwen met het inhoudelijke 

operationele proces binnen het werkveld waar het bedrijf zich in beweegt.  

- Je hebt kennis van en ervaring met World Class Manufacturing, continues 

improvement, lean manufacturing. 

- Naast een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, heb je ook een goede beheersing 
van de Engelse taal. Beheersing van de Duitse taal is sterk aan te bevelen. 
 

Persoonlijke eigenschappen & kwaliteiten:   
- Je bent communicatief vaardig en klantgericht. 
- Je bent analytisch en gestructureerd. 

- Je bent resultaatgericht. 



 

 

 
- Je toont leiderschap en kan een omgeving en een cultuur creëren waarin 

medewerkers zich, bewust van hun onderlinge afhankelijkheid, gezamenlijk 

achter de organisatiedoelen scharen en spontaan eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid voor het werk opnemen. 

- Je initieert en stimuleert samenwerking om gemeenschappelijke doelen te 

bereiken. 

- Je hebt organisatorisch inzicht en je kan op effectieve wijze doelen en 

prioriteiten bepalen en inschatten wat daarvoor de benodigde acties, middelen 

en mensen zijn. 

- Je hebt lef, je neemt initiatief en je hebt ondernemerschap in je. 

- Je werkt met passie, bent gedreven en enthousiast. 

- Je bent een echte teamspeler. 

 
Wat bieden wij jou? 
Topline maatwerkbladen biedt jou een informele werksfeer binnen een innovatieve organisatie, een 
goed pakket arbeidsvoorwaarden waaronder 25 verlofdagen, 6 ADV dagen, een goede 
pensioenvoorziening, uitstekende opleidingsmogelijkheden én je komt te werken in een bedrijf waar 
continuïteit, kwaliteit, innovatie, werkgelegenheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.  
 
Is je interesse gewekt? Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en CV via Bernice@toplinemwb.nl 
Wanneer je meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Herman Brans via 
Herman@toplinemwb.nl. 

mailto:Bernice@toplinemwb.nl

