WERKBEDRIJF

DE BOLDER
TEXEL

Leer-werkbedrijf De Bolder is een modern productiebedrijf. Er werken ruim 100 medewerkers op diverse interne productieafdelingen.
Van machinale houtbewerking tot industrieel
wassen: onze mensen leveren vakwerk. Daarnaast is er een afdeling Groen en begeleiden
wij medewerkers die gedetacheerd zijn bij bedrijven en organisaties, voornamelijk op Texel.

Leer-werkbedrijf De Bolder is een bedrijf in beweging. Onze kracht is creatief omgaan met het
productieproces, nieuwe productielijnen opzetten en de vakkennis en vaardigheden van
medewerkers verder uitbouwen. Zo krijgen
onze klanten een kwaliteitsproduct in handen.
En onze medewerkers de kans om hun talent
optimaal in te zetten bij elke opdracht.

WERKLEIDER VOOR DE AFDELING FIJNWERK M/V
24 uur per week (5 ochtenden van 7.30-12.30 uur)
WIJ VRAGEN

TAKEN

Een afgeronde agogische opleiding op MBO
niveau en/of werkervaring
Ervaring met leidinggeven en/of coaching
Ondersteuning ten behoeve van de inzet en
ontwikkeling van de medewerkers
Iemand die (technische) oplossingen
bedenkt, zodat het productieproces soepel
verloopt en is afgestemd op de vaardigheden
van de medewerkers
Kennis van techniek is een pré

Leidinggeven aan een team medewerkers
Coachen van medewerkers op en rond de
werkplek
Trajectmatig begeleiden met als doel door
stroming binnen het productiebedrijf dan
wel naar externe werkgevers
Samen met de afdeling orders uitvoeren
volgens planning
Productie optimaal draaiende houden en
ontwikkelen

FINANCIEEL ADVISEUR M/V
32 uur per week
WIJ VRAGEN

TAKEN

HBO+ werken denkniveau

Adviseren over en ontwikkelen van beleid op financieel-
economische vraagstukken

Aantoonbare ervaring
in een soortgelijke
functie

Adviseren over vraagstukken en -processen met betrekking tot de
bedrijfsvoering

Goede communicatieve
vaardigheden
Kennis van en ervaring
met Excel en Exact
Analytisch vermogen
Flexibiliteit

Signaleren van ontwikkelingen, risico’s, verbeter- en/of knelpunten
en intern onderzoek verrichten
Ontwikkelen, implementeren en operationaliseren van beleidsen beheerinstrumenten, kaders en programma’s
Toetsen en evalueren van de naleving van kaders, richtlijnen en
wet- en regelgeving , met name binnen het sociaal domein

Inlevingsvermogen

Verzorgen van afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en
doelmatigheid

Overtuigingskracht

Onderhouden van externe contacten

Initiatief

Operationele handelingen

MEER INFORMATIE OF SOLLICITEREN? WWW.DEBOLDERTEXEL.NL

