
 
 

Vacature Assistent locatiemanager  
40 uur 

Standplaats: Hardenberg  
 

Morssinkhof Groep is het moederbedrijf van diverse productie- en handelsondernemingen. Met Morssinkhof 
Infra produceren we betonnen producten voor de grond-, weg- en waterbouw. Dit doen we op vijf eigen 
productielocaties in Hengelo (2x), Hardenberg, Malden en Enter. Daarnaast zijn we met onze 
handelsonderneming Brinkman baksteencentrum leverancier van straatbakstenen en gebakken gevelstenen 
voor de zakelijke markt. Onze handelsonderneming TuinVisie levert tuinmaterialen voor de 
consumentenmarkt. Door de recente overname van Decor Son fungeert Morssinkhof Groep nu ook als 
producent van onder andere wanddecoratiematerialen, consumentenverpakkingen zanden & siergrinden en 
groothandelsonderneming voor de DHZ-branche met een ruim assortiment in bouwmaterialen en 
sierbestrating. Binnen de totale groep werken ruim 300 medewerkers. 
 
Voor de vestiging in Hardenberg zoeken wij een Assistent locatiemanager.  
 
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden: 

• Ondersteunen bij de dagelijkse aansturing, motivering en ontwikkeling van de medewerkers. 

• Oplossen van productie remmende factoren zoals storingen, inefficiënte werkwijzen en 
kennistekorten bij medewerkers om de productiviteit te verbeteren en machinestilstand en 
productafval te verminderen. 

• In samenwerking met de afdeling planning zorgen voor een efficiënte productieplanning.  

• Bewaken van de kwaliteit van het gereed product en de voorraad. 

• Rapporteren van de productiviteit en kwaliteit aan de locatiemanager en deze informatie zichtbaar 
maken op de werkvloer. 

• Jaarlijks opstellen en uitvoeren van een operationeel plan om de gestelde doelen (opgesteld i.o.m. de 
locatiemanager) te realiseren. 

• Houden van personeelsgesprekken i.s.m. de locatiemanager en de afdeling P&O. 

• In gang zetten van goedgekeurde innovatievoorstellen en het begeleiden hiervan. 

• WBSO subsidie coördineren en nieuwe projecten aandragen. 

• Werkzaamheden uitvoeren en toezien op naleving van de wettelijke arbo- en milieuvoorschriften; 
 
Wat vragen wij: 

• Hbo werk- en denkniveau met relevante werkervaring in een productieomgeving. 

• Kennis van de betonbranche is een pré. 

• Aantoonbare leidinggevende ervaring. 

• Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 

• Daadkrachtig, gestructureerd, probleemoplossend, stressbestendig, resultaatgericht werken, 
financieel bewustzijn en besluitvaardigheid. 

• Technisch inzicht in processen en machines. 
 
Wat bieden wij: 

• Een uitdagende en veelzijdige functie bij een nuchtere, no-nonsense organisatie waar eigen inbreng 
en ideeën worden gewaardeerd. 

• De mogelijkheid om opleidingen en vakdagen te volgen om kennis te blijven vernieuwen. 

• Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en werkervaring.  

• Nette secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 25 vakantiedagen en 12 ADV-dagen, tegemoetkoming in 
de reiskosten, goede pensioenregeling, 3,5% eindejaarsuitkering). 

 
De sollicitatie: 
De werving- en selectieprocedure wordt verzorgd door Profil P&O Consultants B.V.. Stuur een sollicitatiebrief, 
voorzien van CV aan: info@profilconsultants.nl. 
Mocht je meer informatie wensen dan kun je de heer Hans Olthuis bereiken op telefoonnummer (074) 267 00 
44 of buiten kantooruren op (06) 270 245 42. 


