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PRODUCTIELEIDER 
in ervaren team verantwoordelijk voor productieproces 

 
Rodruza BV 
Rodruza is een onafhankelijk en innovatief producent van keramische gevel- en straatstenen, 
die zich richt op het hogere segment. De organisatie, met fabrieken in Rossum en Gendt, is 
volop in ontwikkeling. Elke fabriek wordt aangestuurd door een enthousiast team met grote 
verantwoordelijkheid voor resultaten, investeringen en innovaties. Voor één van de plants 
zoeken we een kandidaat met ontwikkelingspotentieel en een echt hart voor productie.  

 
Functie 
In deze functie krijg je de volle verantwoordelijk voor de aansturing van het gehele 
productie-proces. Je realiseert dit door effectief leiding te geven op basis van heldere 
communicatie en duidelijke afspraken met als doel een optimale inzet van je medewerkers. 
Je toont betrokkenheid, enthousiasme en commitment naar je team van omstreeks 20 fte. 
Je zorgt voor een veilige en arbotechnisch gezonde werkomgeving en een goede werksfeer.  
Door een intensieve samenwerking met de Plant Manager en Hoofd TD zorg je dat dat de 
productielocatie optimaal functioneert en uitdagende doelstellingen realiseert.  

 
Kerntaken 

▪ Leidinggeven, aansturen en ontwikkelen van je team aan medewerkers (20fte).  
▪ Het maximale productieresultaat behalen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, 

output en kosten middels optimaal functioneren van je mensen.  
▪ Waarborgen van een veilige, gezonde en prettige werkomgeving. 
▪ Kostenbeheersing en – bewustzijn.  

 
Profiel 

▪ Hbo werk- en denkniveau met sterke affiniteit voor techniek. Kennis van en gevoel 
voor machines en processen is noodzakelijk.  

▪ Enkele jaren ervaring als leidinggevende in een productieomgeving.  
▪ De dynamiek van een fabriek spreekt je aan en je bent flexibel in werktijden. 
▪ Je bent communicatief zeer vaardig, je hebt mensenkennis en plezier in het 

aansturen van teams, je kunt balanceren tussen grenzen stellen en daarbinnen 

motiveren, en je realiseert dit vanuit je natuurlijke leiderschapskwaliteiten.  
 

Rodruza BV biedt 
Een zelfstandige en uitdagende positie in een hecht team met op termijn interessante 
doorgroeimogelijkheden. Het betreft een verantwoordelijke positie bij een ambitieuze en 
kerngezonde organisatie. Rodruza biedt een uitstekend salaris en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  

 
PALLAS verzorgt de exclusieve werving en selectie voor deze functie. Meer info: 
Mabel Kroon:  +31 6 83 02 91 10   mabel.kroon@pallaspeople.com 
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