Gebr. Stroomberg BV is gespecialiseerd in de verkoop van varkensvlees. De
kernactiviteit van de dienstverlening is de productie van hammen en
schouders voor industriële afnemers. Gebr. Stroomberg BV kent een tweetal
vestigingen. In Bennekom is het verkoopkantoor gevestigd en de productie
vindt plaats in Weert. Mede dankzij de platte organisatiestructuur en de korte
communicatielijnen is Gebr. Stroomberg BV in staat snel en adequaat in te
spelen op marktontwikkelingen en de eisen van de afnemers.
De afnemers bevinden zich in Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland en de
voormalige Oostblok- en Balkanlanden. Door levering aan
vleeswarenfabrieken en snackproducenten groeit ook de afzet op de
binnenlandse markt. Kenmerkend is de goede relatie met toonaangevende
slachterijen in zowel Nederland als het buitenland. Dit, gecombineerd met de
jarenlange ervaring, de uitgekiende productie en het optimaal functionerend
logistiek systeem, maakt Gebr. Stroomberg BV een partner van formaat.

Productiemanager Food (SVO/HBO)
VERVULD
Momenteel heeft Gebr. Stroomberg BV een vacature van Productiemanager Food. Als
Productiemanager Food bij Gebr. Stroomberg ben je betrokken bij de verdere groei van de
organisatie. In september staat er nieuwbouw van de productielocatie op de agenda waardoor er
mooie uitdagingen liggen voor de Productiemanager Food. Een belangrijk aandachtspunt in je rol is
het zorgen voor verbetering in het proces. Gebr. Stoomberg is trots op de flexibiliteit en
productvariatie die ze kunnen leveren aan hun klanten en willen die flexibiliteit graag behouden bij de
inrichting van een nieuw, efficiënt productieproces. Efficiënter werken kan je op diverse manieren
realiseren en in deze functie krijg je de ruimte om hier op jouw manier invulling aan te geven.
Een greep uit je taken:
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
Bijdragen aan het goed inregelen van het proces in de nieuwbouw

"Een kans om te starten als Productiemanager en op
termijn eindverantwoordelijke voor de locatie in Weert te
worden"

Functie-eisen
De functie biedt ruimte voor groei naar de toekomst, ook in functie. Hoewel er verwacht wordt dat je
er vanaf start direct staat, zoeken we een Productiemanager Food die de ambitie heeft om zichzelf
continu uit te dagen en te verbeteren. Op deze wijze draag je dan ook weer bij aan de verdere
ontwikkeling van Gebr. Stroomberg BV. Dagelijks heb je kort overleg met de Bedrijfsleider en één
keer in de week met de directie. Je bent in staat om zowel het korte termijn als het lange termijn
perspectief in beeld te houden en hierover duidelijk met de diverse interne belanghebbenden te
communiceren. Kennis hebben van 'de juiste snit' is een mooi extra maar niet een harde eis. Wat dat
wel is lees je hieronder:
Minimaal in het bezit van een afgeronde svo-opleiding, of een mbo/hbo in de richting van de
Levensmiddelentechnologie
Je hebt aantoonbare ervaring als leidinggevende in de vlees,- of vleesverwerkende industrie
Je bent in bezit van vaardigheden om te kunnen werken onder druk
Resultaatgerichtheid, mensgerichtheid en initiatief nemen zijn eigenschappen die jou
vertegenwoordigen
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Enige kennis van Duits is een
pre

Aanbod
Gebr. Stroomberg biedt je in deze functie de mogelijkheid om door te groeien naar een
eindverantwoordelijke rol op de locatie in Weert. Bij start ontvang je een jaarcontract en indien de
wederzijdse ervaringen positief zijn zul je daarna in vaste dienst treden. Het salaris wat Gebr.
Stroomberg biedt hangt natuurlijk af van de ervaring die je meebrengt en is zeker marktconform. Om
jouw ontwikkeling kracht bij te zetten investeren ze ook graag in aanvullende cursussen, bijvoorbeeld
met betrekking tot procesoptimalisatie.

Reageren
Gebr. Stroomberg 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 Gebr. Stroomberg BV. Daar volgen nog maximaal 2
gesprekken.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Maxime Quax, Vestigingsmanager, via
het telefoonnummer 085 105 0121. Wij staan je graag te woord.

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
Rijbewijs nodig
Salaris range

Weert
mbo / hbo
Medior
40
Ja
€3000,- - €4000,-

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
Maxime Quax

