
 

Wat verwachten we van jou? 

• een MBO+/HBO werk- en denkniveau; 
• Een brede technische kennis op gebied van hydrauliek en 

mechanica; 
• Interesse in of affiniteit met intelligente machine 

elektronica; 
• Je kunt kostenbewust en doelgericht werken; 
• Je bent stressbestendig en blijft de prioriteiten stellen; 
• Je pakt zaken zelfstandig op en vervuld een rol als 

kartrekker bij diverse trajecten en projecten in de 
productielijn; 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord 
en geschrift. 

Vanwege de doorlopende groei van Limach, zijn we per direct op zoek naar een: 

TEAMLEIDER ASSEMBLAGE 

VACATURE 

Functieomschrijving 
Limach ontwikkelt en produceert emissievrije machines die de bouwsector helpen verduurzamen. Als 
Teamleider assemblage ben jij verantwoordelijk voor de productie van deze machines in onze fabriek. Jij 
zorgt ervoor dat iedereen zijn werk uitstekend doet en dat de productielijn optimaal functioneert.  
 
In deze uitdagende rol ben je onder andere verantwoordelijk voor: 
 

• Het plannen van medewerkers, productiemiddelen en voorraden; 
• Het professioneel en persoonlijk begeleiden van productiemedewerkers; 
• Het waarborgen van een veilige, ergonomische en schone werkomstandigheden binnen de 

productielijn; 
• De assemblage van (half) producten met een zo hoog mogelijke kwaliteit, efficiency volgens de 

beschikbare werkinstructies; 
• Een proactieve houding binnen het productieteam. Je komt actief met voorstellen tot 

verbetering, ondersteunt de medewerkers of andere teamleiders bij het voorkomen en 
oplossen van bottlenecks; 

• De eindcontrole van het (half) product en de daarbij horende herstelwerkzaamheden met 
terugkoppeling van geconstateerde verbeterpunten naar de medewerkers om problemen in de 
toekomst te voorkomen; 

• Ondersteuning van de (door)ontwikkeling van modellen vanuit productie perspectief; 
• Administratieve afhandeling t.b.v. het productieproces en kwaliteitsverbetering. 

Sollicitatie 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met personeelszaken. Wil 
je direct solliciteren? Stuur dan een 
e-mail met je CV en motivatie naar: 

T: 085-0438 353 
E: info@limach.nl 

Wat bieden we je aan? 

Wij zijn een innovatief bedrijf en hebben een enthousiast team 
techneuten! Binnen dit team kun jij je positie uitbouwen en 
eventueel doorgroeien tot Productie Leider en MT lid. Heb jij 
technische kennis van bouwmachines en ben je een motiverende 
teamspeler? Kom dan werken bij Limach als Teamleider 
Assemblage! 
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