
 

ELEQ speelt wereldwijd al meer dan 70 jaar een vooraanstaande rol op het gebied van het beheersen en 
verbinden van elektrische energie. In nauwe samenwerking met klanten worden innovatieve ideeën 
omgezet in slimme oplossingen. ELEQ ontwikkelt, produceert en levert stroom- en 
spanningstransformatoren, omvormers, meetinstrumenten en aansluitkasten voor o.a. de energiemarkt 
en openbare verlichtingssystemen. Tot de brede en internationale klantenkring behoren energiebedrijven, 
marine, industrieën, gemeenten, provincies, onderaannemers, lichtmastfabrikanten, luchthavens en 
producenten van vermogenstransformatoren, vermogensschakelaars en generatoren. Binnen het Product 
Development Center en de verkoop- en productielocaties in Nederland (Steenwijk) en Duitsland (Kerpen) 
wordt met passie en plezier gewerkt, waarbij zorg voor kwaliteit en het milieu van het grootste belang zijn. 
Bij ELEQ werken totaal 250 enthousiaste medewerkers. 
 
ELEQ Steenwijk is op zoek naar een 
 

Groepsleider Productie 
 
Functie 
Ben jij Groepsleider/productiechef of toe aan een volgende stap als Groepsleider/productiechef binnen 
de technische omgeving en dynamische wereld van energietoepassingen? Dit is de kans om al je ervaring 
en kwaliteiten op het gebied van productie en techniek ten volle te benutten. In deze functie heb je als 
doel om een zo efficiënt mogelijke productie te realiseren en de effectiviteit van machines verder te 
maximaliseren. Jouw werkzaamheden: 
 

 Je verdeelt en coördineert de werkzaamheden binnen meerdere afdelingen, rekening houdend 
met capaciteiten van medewerkers en urgentie van opdrachten; 

 Denkt mee/analyseert productieprocessen en doet voorstellen voor het oplossen/optimaliseren 
van knelpunten/problemen en machines;  

 Toezien op het beheer en het gebruik van het machinepark (en de daarbij behorende techniek); 
Het machinepark bestaat uit moderne, state of the art, machines en zelf ontwikkelde, 
geautomatiseerde meetapparatuur;  

 Overleggen over uit te voeren projecten met de afdelingen werkvoorbereiding en planning;  

 Leidinggeven aan een team van +/-15 productiemedewerkers en het voeren van POP-
gesprekken, functionerings-, beoordelings-, en ziekteverzuimgesprekken. 

 
In deze spilfunctie rapporteer je aan de Manager Operations. 
 
Kandidaat 
Gevraagd wordt een meedenkende en op verbetering gerichte Groepsleider met overzicht en sterke 
communicatieve vaardigheden. Jouw profiel: 
 

 MBO+ / HBO werk/denkniveau op het gebied van werktuigbouw en/of elektrotechniek;  

 Minimaal twee jaar ervaring binnen een productieomgeving;  

 Ervaring met Kanban;  

 Hands-on mentaliteit, proactief, flexibel en praktisch ingesteld;  

 Klantgericht i.v.m. spoedorders en het voorkomen van achterstanden;  

 In staat veranderingsprocessen te begeleiden;  

 Weet gemakkelijk te schakelen tussen werkzaamheden en kan de juiste prioriteiten stellen;  

 Gedreven en resultaatgericht. 
 
Aanbod 
ELEQ heeft je als werkgever veel te bieden. Allereerst een zeer uitdagende baan bij een groeiende 
organisatie. Je komt te werken in een uitdagende en internationale omgeving met korte lijnen. Hierin krijgt 
je veel vrijheid en ruimte voor eigen inbreng en ondernemerschap. ELEQ kent uitstekende 
arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metalektro. 
 



 

Interesse?  
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Cees Kruidhof, Manager Operations, Tel.nr 
+31 521 533 240 / Je sollicitatie kun je richten aan Sytske Wagenaar, Personeelsadviseur, 
vacature@eleq.com.  
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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