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tremco illbruck is een producent en leverancier van toonaangevende producten op het gebied van afdichting en verlijming voor de 

bouw en de verwerkingsindustrie. Onder de merknamen illbruck, TREMCO, Nullifire en PACTAN bieden wij een omvangrijk aanbod 

van betrouwbare producten en diensten aan. 

 

Met meer dan 1.100 medewerkers op 25 locaties in Europa, Afrika en het Midden-Oosten genereren wij een jaaromzet van meer 

dan 300 miljoen Euro. tremco illbruck is één van de zes zelfstandige divisies van RPM Inc., een wereldleider op het gebied van ge-

specialiseerde afdichtingen. 

 

tremco illbruck Productie B.V. in Arkel ontwikkelt en produceert effectieve en innovatieve afdichtingsoplossingen, zoals kitten, 

lijmen en PUR-schuim. Het maakt als Centre of Excellence onderdeel uit van de internationale tremco illbruck groep en bedient haar 
klanten wereldwijd. En onze locaties gaan groeien!  Om deze groei te realiseren zal er een LEAN-transformatie plaats vinden en 
daar kunnen wij je hulp goed bij gebruiken!  
 
Ter uitbreiding van het Operations Team zijn wij op zoek naar een:   
 

Productie Manager (M/V)  
 
In deze functie krijg je veel vrijheid om de functie zo in te vullen als jij denkt dat het beste is voor de organisatie en het proces. 
 
Wel geven we je een aantal doelen mee: 
 

 Het actief bijdragen aan het creëren van een verbeter cultuur; 

 Het faciliteren van de LEAN-transformatie van Arkel; 

 Het faciliteren van de geplande groei binnen de organisatie. 
 

De voornaamste verantwoordelijkheden in deze functie zijn: 

 Leidinggeven aan de Supervisors van afdeling Kit, Pur en Technische Dienst; 

 Het actief oppakken van zaken rondom gezondheid, veiligheid en milieu; 

 Het faciliteren van een goede infrastructuur op de afdelingen; 

 Het inrichten en aansturen van het productieproces; 

 Het realiseren van investeringsprojecten in nauwe samenwerking met Technische Dienst en Project Management; 

 Het borgen van procesverbeteringen. 
 

Dit breng je mee: 

Om succesvol te zijn in deze functie binnen onze organisatie 
vragen we het volgende: 

 Afgeronde HBO-opleiding bij voorkeur richting techni-
sche bedrijfskunde, werktuigbouw of chemie; 

 Kennis van Nederlandse en Engelse taal; 

 Ervaring met het voeren van verbeterprocessen; 

 Ervaring met leidinggeven binnen een productieom-
geving bij een internationaal bedrijf; 

 Kennis van LEAN; 

 Cultuurdrager, inspirator, teambuilder, verantwoorde-
lijkheidsgevoel, prestatie gedreven. 

 
Dit bieden wij jou: 

Naast een verantwoordelijke en zelfstandige functie binnen een 

groeiende, dynamische en internationale organisatie bieden wij 

je competitieve arbeidsvoorwaarden zoals een mooi salaris, 30 

vakantiedagen en opleidingsmogelijkheden.  

 

tremco illbruck biedt daarnaast regelmatig de gelegenheid om 

samen met je collega’s activiteiten te ondernemen. Denk bij-

voorbeeld aan een jaarlijks barbecue voor het hele gezin of een 

kerstdiner voor alle medewerkers.  

 

Kom jij ons team versterken? Je sollicitatie kan je sturen naar 

linda.smit@tremco-illbruck.com. Heb je vragen, dan kun je  

altijd bellen: 0183-568048. 
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