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Resultaatgebieden 

1. Bijdrage Bedrijfsbeleid 
Draagt bij aan de ontwikkeling van het bedrijfsbeleid en aan de realisatie daarvan, als 
lid van het Management Team, en adviseert de Directie met betrekking tot de 
strategie ten aanzien van het eigen aandachtsgebied.. 

2. Productiebeleid 
Ontwikkelt het productiebeleid en draagt zorg voor de vertaling naar afgeleide 
doelstellingen op het gebied van kosten, kwaliteit en veiligheid. 

3. Planning & Controle 
Draagt zorg voor de opstelling van afdelingsbudgetten en -jaarplannen en de 
regelmatige rapportage van de financiële en operationele resultaten. 

4. Waterverdelingsplan 
Draagt bij aan formulering van het middellangetermijn-waterverdelingsplan, in 
samenwerking met de Manager Distributie en in lijn met het bedrijfsbeleid. 

5. Productie 
Draagt zorg voor de planning, uitvoering en optimalisatie van de productie, in lijn met 
het productiebeleid. 

6. Projecten & Commissies 
Vertegenwoordigt het bedrijf extern door deelname aan diverse projecten en 
commissies op het eigen vakgebied. 

7. Organisatie-inrichting 
Draagt zorg voor optimalisatie van de organisatie-inrichting van de afdeling. 
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Doel van de functie 

Rapporteert aan de Directie, is lid van het Management 
Team en stuurt circa 50 fte indirect aan. 
 

Ontwikkelt en draagt zorg voor de realisatie van het 
productiebeleid, in samenwerking met het Management 
Team, in afstemming met de Directie en binnen de gestelde 
randvoorwaarden op het gebied van veiligheid en budget, 
om de productie van de juiste hoeveelheid en kwaliteit 
drinkwater te realiseren.
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 8. Leidinggeven 
Draagt zorg voor de aanname, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers, 
binnen de kaders van het Personeel & Organisatiebeleid. 

 
Functie-eisen 
 
HBO werk- en denkniveau met circa 6-10 jaar werkervaring. 

 
Differentiërende factoren voor functie-indeling 
 
 Deze functie kan een niveau hoger uitkomen indien deze functie ook 

verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, uitwerken en indienen van 
investeringsvoorstellen voor de productiefaciliteiten en/of indien deze functie 
verantwoordelijk is voor zowel productie als distributie en de strategische 
planning hiervan en/of indien deze functie de eindverantwoordelijkheid heeft voor 
de productie van een bedrijf(sonderdeel) met een omzet groter dan € 90 miljoen. 
 

 Indien de functie geen MT-lid is en geen bijdrage aan ontwikkeling van het 
bedrijfsbeleid en de strategie verwacht wordt, kan deze functie een niveau lager 
uitkomen. 


