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Wij zoeken een energieke productieleider elektrische verdeelsystemen 
(fulltime, Apeldoorn)  
 

Geyer Nederland B.V. in het kort: 
 
Ons bedrijf is gevestigd in Apeldoorn, op het Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord, dichtbij de snelweg A50. 
Geyer Nederland is al sinds 1990 een vooraanstaand specialist op het gebied van verdelertechniek. 
 
Wij produceren in opdracht van onze klanten diverse verdeelsystemen. Dat varieert van grotere 
verdeelsystemen tot 5000 Ampère voor industrie en utiliteit tot kleinere installaties voor kantoorpanden 
of voor bewoning bestemde gebouwen. Ook voor de energiedistributie in de recreatiebranche zijn wij 
de juiste partij. Daarnaast leveren wij lege buitenopstellingskasten en losse componenten.       

Wij begeleiden onze klanten bij het maken van de beste keuzes om binnen de geldende norm tot de 
beste oplossing te komen voor de energiedistributie in elektrotechnische installaties.      

Wij zijn een onderneming waarbij het werken als team zeer belangrijk is. De communicatielijnen 
binnen het bedrijf houden we graag zo kort mogelijk. Daarbij kijken wij voortdurend met onze 
medewerkers en klanten naar de ontwikkelingen in de markt.                                                                 

De kernwoorden die bij ons bedrijf passen zijn: persoonlijk contact met de opdrachtgever, brede 
kennis en ervaring, veelzijdigheid, onafhankelijkheid, flexibiliteit, snelheid, maatwerk en 
leveringszekerheid. 

                                                                                                                                                                   
Wij zijn op zoek naar een productieleider die ons team kan versterken.                                                                                                                                                                      

Functie: 

• Als productieleider ben je het aanspreekpunt van de medewerkers in de werkplaats en de 
eindcontroleur.  

• Je geeft leiding aan alle operationele activiteiten in de werkplaats en je bent verantwoordelijk 
voor het plannen, uitvoeren, controleren en goed functioneren van de dagelijkse 
werkzaamheden in de werkplaats. 

• Je signaleert knelpunten tijdig en zorgt voor het oplossen van problemen.  
• Als productieleider zorg je voor een optimale en veilige werkomgeving. 
• Je voert voortgangsgesprekken met de werkplaatsmedewerkers en organiseert regelmatig 

een werkoverleg.  
• Je bewaakt de voortgang en zorgt dat de afspraken met de eindklanten worden nagekomen 

en levertijden worden gehaald. 
• Je staat klanten telefonisch te woord betreffende de in opdracht gegeven projecten en geeft 

waar nodig advies over toepassing en gebruik van de bestelde verdeelinrichtingen. 
• Dat je op de hoogte bent en blijft van de laatste stand van de normen en toepassingen van de 

door Geyer Nederland B.V. gebruikte materialen.  
• Als productieleider werk je nauw samen met de afdelingshoofden van de afdelingen calculatie, 

verkoop en logistiek.  
• Tot slot verlies jij je targets maar ook zeker de strategie en doelstellingen van Geyer 

Nederland B.V. niet uit het oog.  
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Wat verwachten we van jou: 

• Dat je een technische, commerciële en resultaatgerichte instelling hebt 
• Dat je beschikt over leidinggevende vaardigheden 
• Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Je hebt meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie en in de bouw van 

verdeelinrichtingen 
• Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau 
• Wanneer je kennis hebt van de Duitse taal en Microsoft Dynamics NAV is dat een pré 
• Je bent woonachtig in (de buurt van) Apeldoorn 

Geyer Nederland B.V. biedt jou: 

• Een fijne werkomgeving waarin je samenwerkt met gedreven en gezellige collega’s 
• Een goed salaris conform de CAO Metaal & Techniek 
• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling  
• Een goede pensioenregeling 
• Opleidingsmogelijkheden 
• 25 vakantiedagen 
• 13 ATV-dagen volgens de bedrijfsovereenkomst. 
• 8% vakantiegeld en een winstuitkering (indien het bedrijfsresultaat het toelaat) 

Laat het ons weten!  

Ben je ervan overtuigd dat jij dé uitgelezen persoon bent om invulling te geven aan deze functie? En 
ben je klaar voor de uitdaging die deze vacature met zich meebrengt? Laat het ons weten en 
solliciteer nu door je motivatiebrief en CV te sturen naar sollicitatie@geyer.nl ter attentie van mevr. 
Jacintha van der Zouw (Personeelszaken) 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


