
(ASSISTENT) PRODUCTIE 
MANAGER 

(Assistent) Productie Manager 
De productiemanager leidt de productieafdeling. Dit betekent dat jij aan het roer staat van de belangrijkste afdeling – de motor van het bedrijf. 
Dat wil zeggen dat er best wel wat uitdagingen op je af komen, want in een productieafdeling verlopen de dingen nooit helemaal volgens plan.  

POSITIEF 
- Uitdagend 
- Dagelijks getriggerd om 

verbeterprocessen te 
bedenken en uit te voeren 

- Het overzicht op de hele 
productielijn 

NEGATIEF 
- Papierwerk 

Met dank aan: Maarten 

Bruto loon:  Starter:  €3000 met extralegale voordelen (maaltijdcheques, 
 hospitalisatie- en groepsverzekering, gsm, ...) 
 Doorgroeimogelijkheden tot productie manager 
Werkdruk:  Fulltime: Officieel 40-uren week, maar langere dagen indien nodig.  

DE TAKEN 

Als productiemanager zoek je oplossingen om de productie zo efficiënt 
mogelijk te maken om zo’n hoog mogelijk rendement uit een lijn te behalen. 

Bij het in gebruik nemen van nieuwe machines ben je als productiemanager 
verantwoordelijk voor het opstellen van een procedure voor correct gebruik van 
deze machines. Daarnaast zoek en denk je ook mee naar de meest geschikte 
machines voor productie en/of verpakking.  

• Kwaliteit afleveren volgens de GMP normen 
• Veilig werken, dit geldt voor zowel de operator als de machine 
• Rendementen behalen (het optimale uit de productielijn halen) 
• Rechtstreeks aansturen van 3 supervisors en onrechtstreeks van een 60tal 

operatoren 

Als productie/verpakkingsverantwoordelijke of manager hoort het actievere 
werk niet bij je taken. Je houdt je vooral bezig met het uitdenken hoe de 
operatoren op een correcte manier (GMP, veiligheid en rendement) kunnen 
draaien op hun lijn. 

 
 
 
 

Leiderschap, motiveren, inspireren, doorzettingsvermogen, 
beslissingen durven nemen, productiekennis, interacties 
tussen grondstoffen, technische feeling.       

BEN JIJ GESCHIKT 
VOOR DE JOB? 

 
 
 

 Starten in de farmaceutische 
industrie blijft wel makkelijker met 
MaNaMa industrie op zak, maar is 
zeker geen vereiste. 
Je kan ook een extra diploma 
halen in management en/of een 
ingenieursopleiding volgen. 
 
Zoek in de industrie ook de tak die 
het beste bij je past, er zijn zo veel 
opties maar het moet je ook 
liggen. 

Administratief 
• CAPA opvolgen (=correctieve en preventieve acties) 
• Change control (= wijzigen die je wil doorvoeren) 
• Incidenten opvolgen en afsluiten 

 
 
 
 

 
“Als Productie Manager werk je vooral projectmatig, dit 
geeft je veel vrijheid. Je bepaalt zelf wat de noden zijn en 
daar ga je dan aan werken. Er zijn wel bepaalde regels 
waar je je aan moet houden, zoals de budgetten en de 
jaarlijkse doelstellingen die gemaakt zijn in samenspraak 
met de Plant Manager ” 

Maarten (29), productie manager bij 
Qualiphar N.V.  

Plannen 

Verantwoordelijkheden 

Optimaliseren 

Procedures 

Een functie als Productie 
Manager is zeker niet te 

verwarren met de functie 
Product Manager, welke 
eerder te maken heeft 

met marketing  dan met 

productie.  


