
Alles voor het WOW-effect

Tastbare communicatiemiddelen met impact, daar leven we voor bij Wihabo. Door te 

innoveren met nieuwe technieken en processen zorgen wij dagelijks voor een wow-effect 

bij onze klanten. 

Al 35 jaar zijn we de kwajongen in drukwerkland. We doen dingen 

nu eenmaal graag anders. En dat doen we, omdat we vinden dat het altijd beter kan. 

Steeds zoeken we de grens op van het mogelijke om onze klanten de mooiste producten 

te bieden. Zo vergroten zij daarmee weer hun impact in de markt. En met trots zien we 

onze club groeien. Inmiddels bestaat onze Wihabo-clan uit ruim 85 medewerkers.

Wie zoeken wij?

Wihabo zoekt mensen die ervan houden uitgedaagd te worden. Mensen die er samen 

aan willen trekken om iedere dag een betere versie van onszelf te worden. Maar ook 

mensen die houden van plezier maken. Want hard werken en samen plezier maken gaat 

bij ons hand in hand. 

Als Teamleider Productie ben jij het eerste aanspreekpunt voor jouw medewerkers. Alle 

lopende zaken met betrekking tot onze productieafdelingen koppel je terug aan onze 

Operationeel Manager. Je bent verantwoordelijk voor het zo efficiënt en effectief 

mogelijk inplannen én coördineren van de werkzaamheden binnen deze afdelingen.  

De functie

Als Teamleider Productie geef je functioneel leiding aan onze productieafdelingen  

(drukkerij, nabewerking en onze verpak- en verzendafdeling). Je voert de dagelijkse 

planning uit en signaleert knelpunten in de bezetting. Indien nodig stuur je bij zodat  

medewerkers de juiste prioriteiten blijven stellen.

Samen met je collega Teamleiders en Operationeel Manager ben je verantwoordelijk 

voor het realiseren van de productiedoelstellingen. Je denkt hierin mee en vindt het een 

uitdaging om proactief mogelijkheden tot procesverbeteringen te onderzoeken.  

Daarnaast verricht je de dagelijkse operationele werkzaamheden. 

Wihabo is op zoek naar een
TEAMLEIDER PRODUCTIE (M/V)

 
die van aanpakken weet, met oog voor detail & het gehele proces 



De werkzaamheden

• Je zorgt voor een optimale bezetting op de afdeling. Je signaleert eventuele  

knelpunten en gaat hier actief mee aan de slag 

• Je zorgt ervoor dat onze productiedoelstellingen op een zo efficiënt en effectief 

mogelijke manier worden behaald

• Je voert de dagelijkse productieplanning uit en stuurt bij zodat medewerkers de 

juiste prioriteiten blijven stellen 

• Je zorgt ervoor dat alle medewerkers van je afdeling op de hoogte zijn van de  

ontwikkelingen binnen de organisatie, maar ook van de dagelijkse planning

• Je houdt je bezig met HR-gerelateerde taken, zoals verzuim, werving en selectie, 

maar ook het aanleveren van input voor onze functioneringsgesprekken

• Je bent mede-verantwoordelijk voor de algemene werkvoorbereiding; het  

klaarzetten van materialen en middelen en het inplannen van mensen en middelen

• Je draagt zorg voor zowel tussentijdse- als eindcontrole van verwerkte (digitale) 

orders

Wat vragen wij van jou?

We komen graag in gesprek met jou als je beschikt over:  

• MBO+/HBO werk- en denkniveau  

• Relevante werkervaring als leidinggevende of meewerkend voorman/voorvrouw is 

een vereiste

• Ervaring in de grafische industrie is een pre, maar we laten ons ook graag verrassen 

door ervaring uit andere branches 

• Vaardigheden om te plannen en organiseren en hierop te anticiperen

• Oog voor optimale kwaliteit, kwantiteit en kostenbeheersing

• Resultaatgerichtheid, goede communicatieve vaardigheden en een helicopterview 

zodat je het geheel kunt overzien 

• Bereidheid om flexibel te werken in wisselende diensten
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Wat bieden we?

• Een zelfstandige, verantwoordelijke fulltime functie in een ambitieus en  

ondernemend bedrijf. Door de verschillende processen en mensen waarmee je 

werkt, is echt geen dag hetzelfde 

• Een informele, no nonsens werkomgeving waarin resultaat telt, maar vooral ook 

respect voor elkaar en een goede sfeer

• Prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een telefoon en laptop én een salaris dat 

past bij jouw werk- en denkniveau en ervaring

Interesse?

Denk je dat dit de baan is waar jij op hebt gewacht? Stuur dan voor 23 april je motivatie en 

cv en naar vacature@wihabo.nl. Vermeld in de onderwerpregel de functienaam waarvoor 

je solliciteert. Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je telefonisch  

contact opnemen met Roel Nikkelen, Operationeel Manager via 06-38900439.

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