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Productie Manager 
 
Cleantron 
Cleantron ontwikkelt en produceert lithium-ion batterijen in Nieuw Vennep. De batterijen van 
Cleantron worden in uiteenlopende markten toegepast. Denk hierbij aan lichte elektrische 
voertuigen, maar ook aan bijvoorbeeld AGV’s.(automatic guided vehicles) en, in de nabije 
toekomst, elektrische auto’s. 
 
Cleantron is een groeiend bedrijf. De kwaliteit van onze producten staat centraal en om deze te 
garanderen werken wij voortdurend aan de verbetering van onze producten en productie 
processen.  
 
Functie 
De productie manager is verantwoordelijk voor de directe aansturing van het productie team (6 
tot 10 medewerkers). Daarnaast is de productie manager verantwoordelijk voor de volgende 
activiteiten.  
 
Logistiek 

- Het 100% functioneren van het ERP systeem 
- Voorraad beheer 
- Inkoop (alleen logistiek) van halffabricaten t.b.v. lopende producten 
- Productieplanning 
- Uitleverproces 

 
Productie 

- Het begeleiden van de implementatie van nieuwe producten in onze productie 
- Het aansturen van het onderhoud van de Cleantron productielijnen 
- Het initiëren en begeleiden van continu verbeter stappen 

 
Kwaliteitssysteem ISO 9001 

- Zorgdragen dat de productie volgens het Cleantron ISO 9001 kwaliteitshandboek 
verloopt 

- Het verzorgen van werkinstructies t.b.v. de Cleantron serieproductie (in samenwerking 
met de productiemedewerkers en de afdeling ontwikkeling) 

- Het rapporteren van de productie kentallen volgens het Cleantron ISO 9001 
kwaliteitshandboek 

- Het zoeken naar continu verbeter mogelijkheden en het doorvoeren daarvan. 
o op basis van klantenklachten en eigen inzichten wordt voortdurend gezocht 

naar mogelijke product en productieproces verbeteringen.  
- Het afhandelen van klantenklachten 
- Het implementeren van nieuwe werkwijzen ten behoeven van nieuwe relevante normen  
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Vaardigheden 

- in staat leiding te geven en te motiveren 
- kennis van ISO9001 en andere kwaliteitsnormen  

(eventueel kan Cleantron hiervoor een training verzorgen) 
- in staat om gestructureerde probleem analyses te maken en deze vast te leggen 
- zelfstandig, inhoudelijk en analytisch sterk en flexibel 
- goede communicatieve vaardigheden, bent klantgericht en hebt 

verantwoordelijkheidsgevoel. 
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  

(het is een voordeel als je ook Duits spreekt en schrijft) 
 
Opleiding 

- MBO Electrotechniek met relevante werkervaringen in productie 
- MBO Werktuigbouw met relevante werkervaring in productie 
- HBO / WO Werktuigbouw 

 
Werktijden 
De werktijd bedraagt 38 uur per week (excl. pauzes).  
Een parttime contract is bespreekbaar. Werktijden zijn flexibel in te vullen. 
 
Salaris 
Bruto maand salaris EURO 2.300,- tot EURO 3.600,- afhankelijk van opleidingsniveau  
en werkervaring, op basis van een werkweek van 38 uur. 
 
Meer informatie 
Bel ons op 071 – 8876076, en vraag naar Maarten Kelder of Maurice van Giezen. 
of mail ons : info@cleantron.nl, onder vermelding van vacature Production Manager.  
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