
 

 

Met ongeveer 480 medewerkers is KLK Kolb een van de leidende alkoxylerings bedrijven in Europa. 
KLK Kolb biedt een brede range van surfactants, chemische specialiteiten, chemicaliën voor de 
papierindustrie en klantspecifieke producten voor diverse markten. KLK Kolb is onderdeel van de 
wereldwijde KLK OLEO Groep. Wij vermarkten onze producten wereldwijd en hebben op dit moment 
drie productiefaciliteiten in het hart van Europa (Hedingen/CH, Moerdijk/NL en Delden/NL). Op de 
locatie in Delden zijn zo’n 220 medewerkers werkzaam. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn een 
wezenlijk onderdeel van het bedrijfsbeleid.  

Ter versterking van ons team zoeken wij een proactieve en gedreven persoonlijkheid voor de functie: 

Supervisor Productie (1 fte)  

Doelstelling  

Als Supervisor Productie ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren en optimaliseren van de 
productieplanning. Zodanig dat producten, met inachtneming van normen t.a.v. (proces) veiligheid 
en milieu, op tijd en in de juiste hoeveelheid en kwaliteit geproduceerd worden. Dit doe je in 
samenwerking met de Lead Operators. Daarnaast heeft de Supervisor kerntaken op het gebied van 
procesverbetering, onderhoudstops en veiligheid. Je werkt tevens pro-actief aan optimalisatie van 
(werk) processen om het operationele proces continu te verbeteren. 
 

Positie in de organisatie  

Je werkt in een 5 ploegenrooster en hebt de eindverantwoording van 1 van de 5 productie ploegen. 
De ploeg bestaat uit circa 15 procesoperators. De Supervisor Productie stuurt 2 Lead Operators aan.  
Je werkt nauw samen met deze Lead Operators, andere Supervisors Productie, de Dayshift 
Supervisor en overige operationele afdelingen. Je rapporteert rechtstreeks aan de Manager 
Production. 

Verantwoordelijkheidsgebieden / Kerntaken  

• Leidinggeven aan de productie en logistieke uitvoering op zodanige wijze dat de continuïteit 
van het productieproces gewaarborgd is en de producten voldoen aan de normen t.a.v. 
kwaliteit en kwantiteit, waarbij de leveringsverplichting en de in acht te nemen maatregelen 
t.a.v. veiligheid en milieu worden nagekomen; 

• Borgen dat de dagelijkse gang van zaken a.d.h.v. opgestelde planning en kwaliteitseisen goed 

verloopt. Hiertoe ben je in staat om onze bedrijfsdoelstellingen en KPI’s te vertalen naar de 

werkvloer; 

• Participeren in het New Product Development proces, zodat nieuwe ontwikkelingen 

succesvol geïntroduceerd worden binnen productie en een zo kort mogelijk Time to Market 

kennen; 

• Controleren van en toezien op een juiste, tijdige en veilige uitvoering van logistieke en 

productie gerelateerde werkzaamheden; 



 

 

• Stellen van prioriteiten, oplossen en/of beslissen bij (productie) problemen, hiertoe een 

karttrekkers rol innemen; 

• Begeleiden, motiveren en stimuleren van (Lead) Operators, bevorderen van een goede 

werksfeer en ontwikkeling van het productieteam, tevens in nauwe samenwerking met de 

Lead Operators; 

• Optreden als bedrijfsdeskundige bij incidenten en calamiteiten; 

• Verzorgen van management rapportages. 

 

 
 Als kandidaat beschik je over de volgende kennis, ervaring en competenties  

• Afgeronde HBO opleiding Procestechniek / Chemische Technologie / Bedrijfskunde of 

gelijkwaardig; 

• Aanvullende opleiding/cursus op het gebied van Operational Excellence / LEAN 
Manufacturing, of bereidheid deze te volgen;  

• Aantoonbare werkervaring als leidinggevende in een industriële omgeving, bij voorkeur in de 
procesindustrie;  

• Groot probleemoplossend vermogen, besluitvaardig en stressbestendig;  

• Hoog veiligheidsbesef; 

• Communicatief vaardig en creatief;  

• Resultaatgericht, analytisch en gestructureerd;  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

• Je bent een teamplayer, kunt goed samenwerken en bent sociaal intelligent. 

Informatie  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Willem de Leeuw, Manager Production, 
(janwillem.deleeuw@kolb.ch, 074-3775104).  
 
Kandidaten die voldoen aan het beschreven profiel kunnen een motivatiebrief met actueel CV tot en 
met 28 oktober sturen ter attentie van Gratia Baan, HR Adviseur (gratia.baan@kolb.ch). 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  
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