Ontstaan vanuit een lokale slagerij heeft Zwiers Vleeswaren BV te Lith zich
de afgelopen 80 jaar ontwikkeld tot een moderne vleeswarenproducent met
landelijke bekendheid. Met name haar ambachtelijke rokerij waarmee de
lekkerste vleeswaren worden geproduceerd is bijzonder. Zwiers levert
vleeswaren van hoge kwaliteit direct aan retailorganisaties, waaronder de
bekende supermarkten. De organisatie heeft ruim 30 medewerkers en een
hechte bedrijfscultuur waar kwaliteit en (voedsel)veilig produceren voorop
staan. Door de ontwikkeling van steeds nieuwe productvarianten speelt de
organisatie adequaat in op kansen in de markt.
Meer weten? Bekijk de bedrijfsvideo van Zwiers.

Productiemanager Food (MBO/HBO)
VERVULD
Als Productiemanager Food bij Zwiers ben je breed betrokken bij de organisatie. Je maakt deel uit
van het MT en werkt samen met de directeur aan de implementatie van nieuwe concepten en
optimalisatie van het proces.
Binnen Zwiers wordt goed samengewerkt, waardoor je ook incidenteel zaken oppakt die niet tot je
primaire takenpakket horen. Primair ben je verantwoordelijk voor:
De dagelijkse planning en aansturing van de productie en het productiepersoneel
Toezicht op het behalen van productiedoelstellingen, zowel kwalitatief als kwantitatief
Toezicht op de naleving van richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voedselveiligheid en arbo
Het aannemen en inwerken van nieuwe medewerkers
Toezicht op de correcte invoer en beheer van data in Reflex
Het continu stimuleren van medewerkers om voedselveilig en binnen de arbonormen te werken

"Als productiemanager bij Zwiers werk je in een moderne
ambachtelijke productieomgeving, waar je samen met je
team de doelstellingen realiseert"
Functie-eisen
Omdat er binnen Zwiers veel waarde wordt gehecht aan vertrouwen en samenwerking zoeken we
voor deze vacature van Productiemanager Food een productiemanager die zijn werk goed in de
context van het totale bedrijf kan plaatsen. Een productiemanager die de verbinding zoekt met andere
afdelingen, waarbij met name de verbinding met planning en kwaliteit belangrijk is. Iemand die
begrijpt dat leverbetrouwbaarheid, zowel kwantitatief als kwalitatief, bij Zwiers essentieel is en die in

staat is het productieproces zo te organiseren dat hieraan wordt voldaan.
Verder is het belangrijk dat je:
Beschikt over een mbo/hbo werk- en denkniveau
Leidinggevende ervaring hebt opgedaan binnen de productie van levensmiddelen, bij voorkeur
(geen must!) vlees(waren) of pluimvee
Het belang van een betrouwbare productie, zowel kwalitatief als kwantitatief, (h)erkent en kunt
overbrengen naar de productiemedewerkers
Beschikt over een uitstekend probleemoplossend vermogen, omdat je in staat bent het
overzicht te behouden, uitstekend anticiperen kunt en daadkrachtig handelt
Over de juiste interpersoonlijke vaardigheden beschikt. Binnen Zwiers is men graag direct en
duidelijk, maar altijd op een respectvolle wijze
Kunt communiceren in het Engels en/of Duits, aangezien een deel van het (vaak al
langzittende!) personeel van Poolse origine is
Zowel coachend als directief kunt leiden, al naar gelang de specifieke situatie
Beschikt over een pragmatische instelling; je werkt volgens de regels, maar ziet ook snel de
oplossing daar waar ‘het boekje’ geen uitkomst biedt
In staat bent een inschatting te maken wat er nodig is om nieuwe producten/productconcepten
in productie te nemen. Je overziet die complexiteit en kan dus goed meedenken en –praten
over de haalbaarheid van nieuwe ideeën

Aanbod
Een fulltime (40 uur per week) functie voor de lange termijn. Naar verwachting ontvang je in eerste
instantie een overeenkomst voor bepaalde tijd. Vanuit Zwiers hecht men veel waarde aan een lange
termijn samenwerking en is men niet terughoudend in het verstrekken van overeenkomsten voor
onbepaalde tijd op het moment dat de samenwerking goed bevalt.
Naast de productielocatie bevindt zich een woning die, indien gewenst, tegen aantrekkelijke
voorwaarden betrokken kan worden door de nieuwe productiemanager. Daarnaast biedt Zwiers een
aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket waarbij de cao vleeswarenindustrie van toepassing is.

Reageren
Zwiers Vleeswaren heeft er voor gekozen deze vacature op exclusieve basis bij Professionals in
Food uit te zetten. Wij nemen daarom de volledige werving en de eerste selectie voor onze rekening.
Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan snel via de solliciteer online optie. Graag ontvangen
wij je cv in Word-format (niet verplicht), zodat wij deze efficiënt kunnen verwerken in onze systemen.
Het spreekt voor zich dat wij jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Wij reageren altijd binnen vijf
werkdagen op jouw sollicitatie en als er een match is, bespreken we dan ook nadere ins en outs met
betrekking tot onze opdrachtgever.
Na een eerste telefonische selectie nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek op ons kantoor.
Tevens gaan we -na jouw toestemming- referenties na. Op basis van onze bevindingen brengen we
nader verslag uit aan de opdrachtgever Zwiers Vleeswaren. Daar volgen nog maximaal 2
gesprekken.

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Bibi Verberk, Recruitment Consultant, via
het telefoonnummer 085 1050122. Wij staan je graag te woord. Wel kan het verstandig zijn om
voorafgaande aan jouw vraag reeds jouw sollicitatie in te sturen. Vaak zijn wij beter in staat een
correct en volledig antwoord te geven als we al wat zicht hebben op jouw achtergrond en profiel.
Ambieer je een baan in de levensmiddelenindustrie, maar is deze positie het net niet voor jou?
Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor productmanagers, accountmanagers,
medewerkers binnendienst, productontwikkelaars, auditors, kwaliteitsmanagers,
kwaliteitsmedewerkers, productiemanagers, procestechnologen, laboranten en analisten in de
levensmiddelenindustrie. Past een dergelijke rol jou goed? Kijk dan snel op onze website en stuur
ons een open sollicitatie!
Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van het nieuws en onze vacatures.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week

Noord-Brabant
mbo / hbo
Senior
40

SOLLICITEER

BEKIJK VACATURE ONLINE

Wanneer de vacature niet meer onder de gekoppelde URL geadverteerd staat dan kom je direct op
onze overzichtspagina met vacatures uit. Mogelijk vind je daar alsnog de vacature onder een nieuwe
URL. Anders is de vacature inmiddels verlopen.

Contactpersoon
Bibi Verberk

