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Zoek jij een dynamische werkomgeving waarin jij samen met jouw team het doel hebt om de 
productie naar een hoger plan te tillen? Krijg jij energie van het coachen en ontwikkelen van 
mensen maar ben jij daarnaast ook analytisch sterk? En wil jij werken in een sterk groeiende 
organisatie met een informele en mensgerichte sfeer? Dan zit je bij ons goed! We zijn momenteel 
namelijk op zoek naar een: 
 
 

Shift Coördinator Productie 
Locatie: Heerlen 

 
 
Wie jij bent 
 
Je bent een natuurlijk leider die stevig in zijn schoenen staat. Daarnaast weet jij vanuit je sterke 
sociale en communicatieve vaardigheden mensen uit de hele organisatie mee te nemen in je 
plannen. Vanuit jouw helicopterview houd je continue overzicht over het hele proces en weet je als 
geen ander waar je eventueel bij moet sturen zodat alles goed blijft doorlopen. Je bent proactief en 
gaat zelf op onderzoek uit en komt ook zelf met ideeën en verbetervoorstellen. Delegeren is iets 
wat je makkelijk doet van nature en zelfreflectie is jou niet onbekend. Door je kennis en 
enthousiasme zul je vanzelfsprekend een kartrekkersrol vervullen in onze organisatie. 
 
 
Wat we van je vragen 
 
Als Shift Coördinator geef je leiding aan jouw ploeg van ongeveer 18 productiemedewerkers, 
inclusief een meewerkend voorman met daarnaast een gedeelde verantwoordelijkheid over de 
dagdienst. Het is jouw taak om de productievoortgang te coördineren. Je bent samen met je collega 
Shift Coördinator van de andere ploeg verantwoordelijk voor het productie eindresultaat. Een groot 
deel van de tijd ben je bezig met de coaching en ontwikkeling van jouw team. Vanuit jouw sterke 
analytische vaardigheden richt je je aandacht op performance management. Gebruikmakend van 
jouw eigen visie en van de expertise binnen de organisatie, stuur je aan op verbeteren. Daarnaast 
zorg je voor een optimale personeelsbezetting; hiervoor sta je in nauw contact met onze 
personeelsafdeling en rechtstreeks met onze externe partners voor uitzendkrachten. 
 
 
Wat jij meebrengt 
 
• Minimaal drie jaar ervaring binnen een leidinggevende functie in een productieomgeving, bij 

voorkeur binnen de klantgerichte maatwerk-productie 
• HBO diploma in de techniek  
• Basiskennis van productietechnologie, discrete productie en eventueel van automatisering 
• Aantoonbare successen in het realiseren van prestatieverbetering van productieteams 
• Sterke leiderschapskwaliteiten en het vermogen om situationeel te leiden en een team te 

ontwikkelen 
• Expertise in individuele ontwikkeltrajecten en ziekteverzuimbegeleiding 
• Sterke analytische vaardigheden 
• Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal 
• Gevorderde vaardigheden met Microsoft Office 365 en gevoel voor werken met ERP-systemen 
• Bereidheid om in 2 ploegen te werken 
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Wat wij meebrengen 
 
• Een inspirerend speelveld, waarop je per direct je positie kunt innemen 
• Een bruto jaarsalaris van tussen 36.500 en 44.100 euro, afhankelijk van jouw expertise 
• Een ploegentoeslag van 15,75% 
• 29 vakantiedagen per jaar, waarvan 15 dagen tijdens collectieve bedrijfssluiting 
• Een 37,5-urige werkweek 
• Pensioenregeling via "Pensioenfonds Meubel" 
• Ondersteuning bij training en opleiding 
• Diverse evenementen - feesten, BBQ, pre-vakantie borrel, enz. 
• Indrukwekkende korting op onze prachtige producten 
• Moderne werkplek in een feel-well omgeving 
 
 
Wie wij zijn 
 
Noteborn is een toonaangevende fabrikant van individueel op maat gemaakte 
garderobekastsystemen en aanverwante interieurproducten. We ontwikkelen en produceren 
hoogwaardige, unieke kasten door passie voor design te combineren met klantgerichtheid, 
traditioneel vakmanschap en de modernste industriële technologie. Onze producten variëren van 
op maat gemaakte opbergsystemen tot inloopkasten en geïntegreerde slaapkameroplossingen. 
 
Ons team van meer dan tachtig toegewijde talenten - uiterst bekwaam in productontwikkeling, 
productie en logistiek, technische ondersteuning, klantenservice en commercialisering - vormt de 
drijvende kracht achter ons bedrijfssucces. 
 
Sinds 2016 maken we deel uit van het in München gevestigde Vivonio - the Furniture Group. Vivonio 
- opgericht in 2012 - is een strategische internationale alliantie en een belangrijke speler op de 
Europese meubelmarkt. 
 
In 2021 zet Noteborn, onder recent geïnstalleerd nieuw leiderschap, haar bedrijfsgroei en regionale 
expansie voort - gebruik makend van de synergiemogelijkheden met ons Deense zusterbedrijf 
KA Interiør. Zo versterken en verduurzamen we onze positie in de markt van op maat gemaakte 
meubeloplossingen. 
 
Noteborn in Heerlen 
 
Wij zijn gevestigd op het bedrijventerrein Trilandis Europe in Heerlen in een nieuwgebouwde 
faciliteit met eigen productie, geïntegreerde productontwikkeling en een uitnodigend customer 
experience center. 
 
 
Wat nog meer 
 
www.noteborn.com 
 
 
Solliciteren 
 
Solliciteren doe je via Koen Nelissen van Pulse Recruitment, te bereiken per email op 
koen@pulserecruitment.nl of telefonisch op 06-29040565. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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