
Benjamin Industries B.V. is reeds vele jaren gespecialiseerd in 

metaalconstructiewerk, stralen, poedercoaten, monteren en verpakken van een 

grote diversiteit aan materialen. Wij verwerken zowel halffabrikaten als 
eindproducten in grote, middelgrote en kleine series. Toegevoegde waarde is o.a. 

dat wij de diverse werkzaamheden onder één dak uitvoeren. Dit stelt ons in staat 
korte levertijden te realiseren. Hierbij staan service, kwaliteit en betrouwbaarheid 

voorop. Door deze manier van werken hebben we een reputatie opgebouwd waar 

we allemaal trots op zijn. 
 

Ter versterking van ons team zoeken wij gemotiveerde en deskundige collega’s. 
 

TEAMLEIDER METAAL 

In deze functie heb je de dagelijkse leiding over de metaal-, en montageafdeling. 
Als Teamleider Metaal ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het team. 

Het coachen en begeleiden van de medewerkers binnen het team is je op het lijf 
geschreven. Ook de kwaliteit van de producten valt onder jouw 

verantwoordelijkheid. Voor de planning is er dagelijks overleg met de 

werkvoorbereiding en er wordt afgestemd of alles volgens planning verloopt. 
 

Je bewaakt de orderstroom en bent verantwoordelijk voor de voorraad. Eerder 
deed je ervaring op met het stellen van machines en het plannen van onderhoud. 

Je bent er verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden in de productie binnen 

de gestelde tijd worden uitgevoerd. Ook het voeren van functionerings-, en 
beoordelingsgesprekken is niet nieuw voor je. Zoals je begrijpt zoeken we wel 

iemand met een aantal jaar ervaring als teamleider en iemand die plezier heeft 
in zijn vak. 

 

Kortom, een veelzijdige baan voor iemand met de juiste ambitie. 
 

Herken je jezelf in de bovenstaande omschrijving en ben je toe aan een nieuwe 
uitdaging? Stuur dan snel je C.V. naar cynthia.burgerhoudt@benjaminbv.nl. Wij 

zien hem graag tegemoet! 

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

 
Soort dienstverband: Voltijd 

 
 

 

Metaalbewerking 

Stralen & Scooperen 

Poedercoaten 

Montage & Verpakking 
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