
Umefa is een modern Nederlands productiebedrijf in Leusden met een 
75-jarige familiehistorie. Wij zijn een toonaangevend producent van 
metalen campingproducten met de merken CAMPKING en DUKDALF. 
Wij leveren onze producten aan afnemers in heel Europa. Kwaliteit, 
innovatie, duurzaamheid, klantvriendelijkheid en oog voor de 
medemens staan bij ons hoog in het vaandel.  

 
 
 

 

Ben jij die duizendpoot die naast ervaring in metaalbewerking ook geïnteresseerd is in de werking en 
het onderhoud van machines en gereedschappen, dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Gevraagd:  Meewerkend voorman Productie / steller  

 

Reden:   Wij zoeken op ZEER KORTE TERMIJN iemand voor onze Productieafdeling. 

Taakomschrijving: Voor deze functie zijn organisatorisch inzicht, technische achtergrond en 
goede communicatieve eigenschappen van belang voor deze taken:  
- Het aansturen van de productiemedewerkers. 
- Het stellen van de band-/draadautomaten, excenterpersen en 

buisbewerkingsmachines. 
- Administratieve verwerking van de productieorders in een 

geautomatiseerd systeem en het urenregistratiesysteem. 
- Kwaliteitscontrole van de geleverde materialen en eindproducten. 
- Overige in de productieafdeling voorkomende werkzaamheden voor 

zover te combineren met de bovenstaande taken. 
  

Dienstverband       na proeftijd een vast dienstverband gebaseerd op 38 uur/week 

Opleiding  Opleidingsniveau MBO Techniek of ruime ervaring. 
In het bezit van, of bereid tot het volgen van, opleidingen zoals o.a. heftruck-
certificaat, B.H.V. en eventueel functie-gerelateerde opleidingen. 

 
Welke kwaliteiten zoeken wij in jou: 

- Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel spreken als schrijven. 
- Redelijke rekenvaardigheid. 
- Enige jaren ervaring in een soortgelijke, leidinggevende, functie. 
- Voldoende kennis van het stellen van excenterpersen. 

Wat hebben wij te bieden: Een veelzijdige functie voor 38 uur per week bij een bloeiend Nederlands 
       productiebedrijf. Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring 
       en valt onder de CAO Metaalbewerkingsbedrijven en functie-indeling 
       Metaal en Techniek. Daarnaast kent deze functie een eindejaarbonus.  

 
Ben jij stressbestendig aangezien onze productie een wisselend seizoenspatroon kent, heb je goede 
contactuele eigenschappen, neem dan snel contact met ons op. Solliciteren graag per mail met 
motivatie en CV naar w.crull@umefa.nl of tijdens kantooruren bellen met 033-4941544.  

 


