
Vandaglas b.v. 
 

Voor onze vestiging in Emmen zoeken wij per direct een Hoofd Snijstraten in 

dagdienst.  

vandaglas BV is een transformatie en distributienetwerk van bouwglas. In Nederland is 

het  één van de grootste productie- en distributiebedrijven van isolatieglas, 

veiligheidsbeglazing, interieurbeglazing en glas specials. De vandaglas Groep heeft ook 

verkoopvestigingen en productielocaties in Duitsland (Radeburg en Berlijn), Oostenrijk (Steyr, 

Wenen, Hallein, Villach, Heidenreichstein) en Engeland (Huddersfield).  

Binnen vandaglas vinden wij het belangrijk om een open en betrokken cultuur te creëren. 
Wanneer je aan de slag zou gaan bij ons, zal je merken dat er een ontspannen sfeer heerst 
onder collega’s. We zijn een platte organisatie, waar het heel normaal is om zo bij iemand 
binnen te lopen om een vraag te stellen of een praatje te maken. Samenwerken is het 
sleutelwoord!  
 

De functie: 

Als Hoofd Snijstraten geef je leiding aan 10-20 medewerkers en ben je verantwoordelijk voor 

de dagelijkse aansturing van 2 snij-afdelingen, met als doel de productie zonder oponthoud te 

laten verlopen met de juiste bezetting. Daarbij is het doel de kwaliteit en kwantiteit van de 

productie te allen tijde te bewaken en behalen. Het Hoofd Snijstraten werkt zelf ook mee of 

ondersteund waar nodig 

Wat ga je doen: 

• Je bent verantwoordelijk voor een goede ploegoverdracht 

• Je coördineert de werkzaamheden van jouw team 

• Bewaken van voortgang en kwaliteit werkzaamheden met als doel om de producten 

volledig en op tijd te leveren. 

• Problemen voorkomen/oplossen zodat de productie optimaal verloopt zonder fouten. 

• Controleren van uitgevoerde werkzaamheden/(half-) fabricaten. 

• Bewaken, controleren en noteren van voortgang en kwaliteit zodat de planning wordt 

gehaald. 

• Dagelijkse terugkoppeling m.b.t. planning in relatie tot de afgesproken doelstellingen. 

• Houden van functioneringsgesprekken. 

• Input voor verzuimgesprekken geven aan de manager Assemblage 

• Werken met diverse automatiseringssystemen 

Veiligheid 

• Toezien op het veilig werken met diverse hulpmiddelen (kraan/zuiger) 

• Is gehouden aan en ziet zelf toe op de naleving van voorschriften/procedures op het 

gebied van veiligheid, kwaliteit, Arbo en milieu evenals aan de voor het uitvoeren van de 

voor zijn werkzaamheden van toepassing zijnde normen, wetten en certificeringen. 

  



Jouw profiel: 

• Je hebt HAVO / MBO werk- en denkniveau 

• Je kunt goed met een computer overweg 

• Je kunt tekeningen lezen 

• Je kunt leren een zware hallenkraan veilig te bedienen 

• Je hebt inzicht en bent zelfstandig 

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

• Je bent positief, enthousiast en proactief 

Wat wij bieden: 

Nieuwsgierig en gedreven? In het bezit van een goede dosis humor én voldoe je aan 

bovenstaande functie-eisen? Dan bieden wij jou: 

• Een uitdagende en afwisselende baan in een ambitieus glasbedrijf met een mooi 
arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. pensioen, een collectieve bonusregeling en een 
ruime reiskostenvergoeding. 

• We zetten in op vitaliteit en dus mogelijkheden voor een fietsplan of korting op je 

fitnessabonnement 

• 25 vakantie dagen en 13 ADV dagen 

• Gratis fruit op het werk 

• Werknemerskorting voor eigen producten 

• En natuurlijk de leukste collega’s  

Helemaal enthousiast? 

Solliciteer dan nu via hr@vandaglas.com en wie weet zien we je binnenkort op onze vestiging 
in Emmen!  

 

mailto:hr@vandaglas.com

