
 

 
 

 
	
Job Title: Plant Manager 

Job ID:  S855 

Company: TN Plastics 

Location: Randstad 

Industry: Productie 

Job Type: Full-time 

 

Functie: 

Plantmanager bij TN Plastics. Een rol met verantwoordelijkheid voor het algemeen en operationeel 

management over Productie, Techniek en Logistiek/Supply Chain. Met 35 medewerkers betreft het een 

middelgrote onderneming. Dat betekent dus betrokken en hands-on werken, met aandacht voor de mens. 

De kern van je functie betreft het operationele productieproces. De huidige directeur-eigenaar wil de 

dagelijkse leiding overdragen aan een gemotiveerde professional en heeft de afgelopen periode, met 

vertrouwen al meer afstand van de operatie kunnen nemen. Als liefhebber schept hij er genoegen in zijn 

kennis op een goede manier over te dragen aan een aanstormend talent. We zoeken daarom een gedreven 

persoonlijkheid, die nog vol op in ontwikkeling is. De ideale kandidaat heeft operationele kennis van 

productieprocessen, automatiseren/robotiseren, weet snel te schakelen in een dynamische omgeving, is 

bewust wat er op de werkvloer speelt.  Je hebt een planmatige aanpak, bewaakt gemaakte afspraken, bent 

oplossingsgericht en bezig met de continue verbetering van proces en product.  Deze uitdaging biedt een 

prachtige productie omgeving met duidelijke doelstellingen en een duidelijke verantwoordelijkheid. En als 

bonus, voor iemand die dat stapje extra zet, een geweldig ontwikkel pad. 

 

Opdrachtgever: 

TN Plastics is een moderne kunststof spuitgiet fabriek opgericht in 2005. TN Plastics ontwikkelt en produceert 

producten voor de voedingsmiddelenbranche, de tuinbouw en de sierteelt markt. Het is een kwaliteit 

leverancier die sterk is in het meedenken met klanten en sterk gewaardeerd wordt voor de oplossingen die 

men aandraagt. Vernieuwingen die bovendien vaak een goede “value for money” bieden.  

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor TN Plastics. Recycling wordt op grote schaal toegepast, en naast 

een dak vol zonnepanelen worden door, de technische afdelingen en eigen R&D, innovaties doorgevoerd 

met betrekking tot duurzaamheidsaspecten zoals oa gewichtsreductie. Het betreft een gezonde onderneming 

die zelfs in het huidige uitdagende jaar nog alle KPI’s en financiële kengetallen heeft weten te 

behalen/verbeteren. Men is terecht trots op de performance, de 35 medewerkers, de klantgerichtheid en de 

aansprekende producten.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Functie-eisen: 

HBO+ 
Kennis van productieprocessen (bij voorkeur spuitgieten) 
Automatiseren/robotiseren 
Hands-on en betrokken people manager 
Snel kunnen schakelen 
Planmatige aanpak 
Bewaken van gemaakte afspraken 
Oplossingsgericht, focus op continue verbetering van proces en product 
Klant-, markt- en resultaatgericht.  
Doelgericht, flexibel, stressbestendig 
Uitstekende beheersing Nederlands en Engels 
 

Reageer DIRECT, mét cv 

Wij ronden deze procedure binnen 5-6 weken af 

 

 

Contact:  Stefan van der Valk 

 s.vandervalk@sterlingholmes.com  

 

 


