
Als Teamleider assemblage geef je leiding en werk je samen 
met een klein maar divers en ervaren team. Je verzameld, 
monteert en assembleert intern geproduceerde parts en 
stelt deze samen tot (eind)producten.

Meer informatie of heb je interesse?
Stuur ons dan een mail ter attentie van 
 
Christel van Berlo - cvberlo@creative-production.nl  
 
onder vermelding van ‘ Sollicitatie Teamleider assemblage’.

Pas jij binnen ons profiel?
• Een leider figuur die duidelijk en begrijpend uitleg kan  
   geven 
• Geordende, georganiseerde en gestructureerde  
   werkwijze 
• Sterk in het maken van een planning en het bepalen  
   van prioriteiten 
• Goed inzicht, accuraat, nauwkeurig en kwaliteitsgericht 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

where steel comes to life

Je takenpakket bestaat uit: 
• Het plannen van orders en het bepalen van de  
   prioriteiten 
• Orders voorbereiden voor je teamleden en hen een  
   duidelijke werkvolgorde voorleggen 
• Het bewaken van een continuproces volgens een  
   efficiënte en kwaliteitsgerichte productiemethode 
• Product- en urenregistratie met behulp van een  
   ERP systeem 
• Het uitvoeren van kwaliteitscontroles

Vacature
TeamleiderWil jij als

‘T AMPLAYER EN 
LEIDER PUR SANG?’ 

#samenwerken

Creative Production is een bedrijf met een frisse 
kijk op produceren, bewerken, assembleren en (na)
behandelen van metaal. Ons bedrijf groeit al jaren. 
Wij onderscheiden ons in de markt en dat loont. 
 
Producten creëren die de wereld mooier 
maken, dat is wat wij bij Creative Production 
doen! Producten die je elke dag tegenkomt 
op weg naar huis, op weg naar je familie, 
op weg naar je sportschool of ti jdens 
een wandeling of fietstocht. Je ziet ons 
misschien niet direct, maar wij zi jn er zeker! 

Met producten in de evenementen- en 
vri jeti jdsbranche, openbare ruimte, 
machinebouw, interieurbouw, algemene 
bouw industrie en verpakkingsindustrie kom 
je ons overal tegen. Ons team bestaat uit 
een mix van jong talent en ervaren experts 
die samen elke dag weer dat zelfde doel 
wil len realiseren. De wereld mooier maken! 
 
Wil j i j samen met ons ook de wereld mooier 
maken? Laat zien wie je bent!

Full-time aan de slag in Gemert?

Creative Production BV  
Wie zijn wij?

de wereld

We bieden jou: 
• Een marktconform salaris met voorwaarden aan de  
   hand van CAO Metaal & Techniek 
• Werk met een gespecialiseerd en fijn team binnen een  
   sterk groeiend productiebedrijf

assemblage
mooier maken?


