
SPHERE Nederland is onderdeel van de SPHERE groep, Europa’s grootste 
producent van huishoudelijke verpakkingen. Bij de SPHERE group zijn circa 
1400 mensen werkzaam.  
 
SPHERE Nederland is, als voormalig onderdeel van WAVIN, gevestigd in 
Hardenberg. Er werken circa 85 enthousiaste en vakkundige mensen die een 
grote bijdrage leveren aan de productie van een breed assortiment. Wij 
produceren  o.a. standaard huisvuilzakken, trekbandzakken, containerzakken, 
grote verzamelzakken, diepvrieszakken en biologisch afbreekbare zakken.  
 
SPHERE NEDERLAND is niet los te zien van innovatie. De laatste jaren hebben 
we ons sterk ontwikkeld. We blijven ook in de toekomst investeren in 
aansprekende vernieuwingen met continue aandacht voor verbetering, milieu, 
veiligheid en robotisering van het machinepark en installaties.  

 
 
In verband met de verdere professionalisering van de organisatie zijn wij op zoek naar een  

 
Productie Manager 

(m/v – dagdienst – fulltime) 
 
 
De functie 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de productiviteit, kwaliteit, veiligheid en rendementsverbetering van de 
productie organisatie. Je geeft direct leiding aan de Productie- en Processpecialist en aan 5 teamleiders en indirect 
aan circa 45 mensen in de 5 ploegendienst.  
Je draagt zorg voor het realiseren van de geplande productie conform kwaliteit en kwantiteit en bewaakt de 
levertijden. Je behaalt deze resultaten door de juiste inzet van machines, mensen en materialen zodanig dat een 
efficiënte en veilige uitvoering wordt gewaarborgd. Je bent verantwoordelijk voor de analyse en rapportage van 
productieresultaten. In deze functie rapporteer je aan de Managing Director. Het verder ontwikkelen van onze 
organisatie betekent in deze functie het verder professionaliseren en structureren van processen, instructies, 
initiëren en implementeren van goed onderbouwde verbetervoorstellen en het zorgen voor goed opgeleide 
vakmensen.  

 
Functie-eisen 
Voor deze positie zoeken we een ervaren (proces-)manager met ruime leidinggevende ervaring in een 
productieomgeving. Je bent in staat om de visie en strategie van de directie naar tactische operationele 
doelstellingen te vertalen en hiervoor draagvlak bij de medewerkers te creëren. 
Dit doe je vanuit een mens- en resultaatgerichte leiderschapsstijl. Je stimuleert de samenwerking en ondersteuning 
van processen tussen de medewerkers van jouw afdeling en collega's van andere afdelingen uit de organisatie. Je 
bent vaardig in het integraal managen en het doorvoeren van veranderingen en verbeteringen aan de hand van 
bijv. Lean, 5S of Six Sigma. Je hebt een natuurlijk overwicht, opgebouwd door jouw kennis en ervaring. Je 
stimuleert een werkklimaat waarin aspecten als ontwikkeling, samenwerking, veiligheid, kwaliteit en open 
communicatie centraal staan. Je hebt een afgeronde (technische) Hbo-opleiding en relevante werkervaring. We 
zoeken een kandidaat die proactief en ondernemend is en de juiste prioriteiten stelt.  
 

Dit bieden wij 
Wij bieden een veelzijdige functie binnen een informeel, vooruitstrevend productiebedrijf met goede 
ontwikkelmogelijkheden. De komende jaren gaat SPHERE Nederland verder investeren in verdere automatisering 
van het productieproces. Voor iedereen, en dus ook voor onze nieuwe Manager Productie, ligt hier een mooie 
uitdaging! Daarnaast bieden wij een marktconforme beloning conform cao OWASE. De hoogte van het salaris is 
afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring met een max van € 5.800,00 bruto per maand op basis van 40 uur per 
week. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarde conform cao OWASE waaronder een 
arbeidsdividendregeling, ruime hoeveelheid vakantiedagen, 12 ATV dagen, korting op collectieve verzekeringen en 
een solide pensioenregeling.  
 

Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel, mail dan voor 16 januari 2020 jouw CV met 
motivatie naar personeelszaken@sphere-nederland.nl t.a.v. Dianne van Regteren. Wil je meer weten over deze 
functie dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met de heer G. Nauta, Managing Director, bereikbaar 
tijdens werkdagen op telefoonnummer 0523-208500. 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
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