
 
 

Vacature Locatiemanager (M/V) 
40 uur per week - standplaats: Malden   

 
Morssinkhof Groep is het moederbedrijf van diverse productie- en handelsondernemingen. Morssinkhof Infra 
produceert betonnen producten voor de grond-, weg- en waterbouw. Dit gebeurt op vijf eigen 
productielocaties in Hengelo (2x), Hardenberg, Malden en Enter. Daarnaast is handelsonderneming Brinkman 
baksteencentrum leverancier van straatbakstenen en gebakken gevelstenen voor de zakelijke markt. De 
handelsonderneming TuinVisie levert tuinmaterialen voor de consumentenmarkt. Met de 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 Malden zoeken wij een Locatiemanager. 
 
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden: 
Als locatiemanager ben je verantwoordelijk voor de operationele aansturing en controlling van de 
productieprocessen. Dit betekent: 

• jaarlijks opstellen en uitvoeren van operationeel plan (organisatie, kosten en investeringen) om de 
gestelde doelen te realiseren; 

• waarnemen, analyseren en helpen oplossen van productieremmende factoren zoals storingen, 
inefficiënte werkwijzen en kennistekorten bij medewerkers om de productiviteit te verbeteren en 
machinestilstand en productafval te verminderen; 

• rapporteren van de productiviteit en kwaliteit en deze informatie zichtbaar maken op de werkvloer; 

• bewaken van de kwaliteit van het gereed product en de geschiktheid van de voorraad; 

• leidinggeven aan en motiveren/coachen van de medewerkers; 

• houden van personeelsgesprekken i.s.m. de afdeling P&O; 

• periodiek veiligheidsrondes lopen samen met de KAM-coördinator en indien nodig maatregelen 
nemen en controle houden; 

• toezicht houden op orde en netheid, het beheer van gereedschappen, machines en heftrucks; 

• WBSO: nieuwe projecten aandragen, urenverantwoording en onderbouwing verzorgen; 

• toezien op de naleving van de werk-, en veiligheidsinstructies en de arbo- en milieuvoorschriften door 
medewerkers. 

 
Wat vragen wij: 

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

• ervaring met procestechnologie en Lean manufacturing; 

• 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. 
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