
 

 
 
 

Productie/Lean-Manager 
 
Wie zijn wij? 
United Pipeline Products is een familiebedrijf dat al meer dan 30 jaar totaalleverancier is op het 
gebied van roestvaststalen reparatieklemmen en koppelingen. De moderne fabriek is gevestigd in 
het Brabantse Sint-Oedenrode. Met 50 medewerkers wordt vanuit deze locatie betrouwbare en 
unieke producten geproduceerd. Deze worden geleverd naar vele sectoren in meer dan 60 landen 
wereldwijd. Op basis van klantspecificaties leveren wij reparatieklemmen en koppelingen voor alle 
soorten leidingnetwerken. 
 
Vacature Productie/Lean-Manager: 
Om de productie en werkwijze bedrijfsintern naar het volgende niveau te tillen is United Pipeline 
Products opzoek naar een enthousiaste en mensgerichte Productie/Lean-Manager. In deze functie 
heb je een brede en uitdagende eindverantwoordelijkheid over alle operationele processen.  
 
Je bent verantwoordelijk voor:  

- Hoge kwaliteit en levertijd van verschillende productfamilies; 
- In deze functie leid je de werkplaats bestaande uit ongeveer 30 medewerkers. Je bent de 

schakel tussen werkplaats en kantoor;  
- Het constant verbeteren, middels toepassen van Lean-manufacturing, van de verschillende 

productieprocessen; 
- Samen met directie stel je doelen waar jij vervolgens verantwoordelijkheid voor draagt; 
- Je bent als persoon gedreven, houdt medewerkers verantwoordelijk voor hun taken en zorgt 

voor een goede samenwerking tussen verschillende afdelingen; 
- Het plannen van orders; 
- Vakantieplanningen maken; 
- Je voert functioneringsgesprekken. 

 
Wat heb je voor deze functie nodig? 

- Minimaal MBO werk- en denkniveau; 
- Leidinggevende ervaring binnen een productieomgeving; 
- Je bent bekend met het continu verbeterproces Lean Six Sigma; 
- Je hebt, of bent bereid een opleiding te volgen voor, een Lean Six Sigma Blackbelt certificaat; 
- Je bent praktisch en flexibel ingesteld; 
- Beheersing van Nederlands en Engelse taal in woord en geschrift; 
- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 

 
Wat bieden wij: 

- Een prettige werksfeer met gemotiveerde collega’s. 
- Fulltime werk, 38 uur per week. 
- Een omgeving die actief werkt aan verbetering en groei. 
- Markt conform salaris. 
- Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. 
- Goede arbeidsvoorwaarde volgens CAO metalektro. 

- Aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract. 

Voel jij je aangesproken, stuur dan vandaag nog je sollicitatie met CV! Stuur deze naar 
r.smits@unitedpipelineproducts.com, o.v.v. “Productie-Manager”.  
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


