Onze internationale opdrachtgever in de vleessector levert aan de
retailmarkt en heeft diverse productielocaties en verkoopkantoren
wereldwijd. Onze opdrachtgever is een vooruitstrevende en betrouwbare
partner in de foodbranche.
Wereldwijd worden consumenten voorzien van een divers pakket aan food
producten. Dit zijn voornamelijk private label producten. Ze zijn trots op de
rol die de organisatie speelt in de voedselindustrie en zijn ervan overtuigt
dat de talenten en specialismen van haar medewerkers hier een waarde
aan toe voegen.

Productiemanager Food (mbo/hbo) VERVULD
Als Productiemanager Food zorg je ervoor dat het proces kwalitatief goed verloopt. Je bent
verantwoordelijk voor een efficiënt en optimaal productieproces. Hierbij stuur je direct twee
voormannen aan en indirect een groot team van meer dan 80 medewerkers. Je rapporteert
rechtstreeks aan de Productieleider.
In deze uitdagende functie houd jij je daarnaast bezig met de volgende werkzaamheden:
Je deelt de afdeling zo efficiënt mogelijk in. Hierbij houd je rekening met de personeelskosten
Je probeert het optimale uit jouw medewerkers te halen. Dit doe je door leiding te geven op een
coachende manier
Je blijft jezelf en de afdeling continu verbeteren en je zorgt voor de optimale flowoptimalisatie
van processen
Je bewaakt de Lean cultuur en je zorgt ervoor dat er gewerkt wordt volgens de voorschriften en
procedures
Je bewaakt de productie- en kwaliteitsgegevens en je bespreekt ze met jouw team
Het is jouw verantwoordelijkheid om overzicht te bewaren. Je implementeert de gegeven cijfers
en handelt hiernaar
Je bent medeverantwoordelijk voor het opzetten van een afdelingsstructuur en maak je samen
met jouw team een toekomstplan

"Beschik je over vleeskennis en heb je deze kennis
gebruikt in een leidinggevende functie in de
vleesproductie? Dan is deze functie voor jou weggelegd!"
Functie-eisen
Beschik je over vleeskennis en heb je deze kennis gebruikt in een leidinggevende functie in de
vleesproductie? Sta je stevig in je schoenen en kan je cijfers omzetten in acties? Dan is deze functie

voor jou weggelegd! Daarnaast zijn de volgende onderdelen bij deze vacature van belang:
Een afgeronde mbo (minimaal niveau 4) of hbo-opleiding aangevuld met aantoonbare
leidinggevende ervaring van een groot team
Je hebt affiniteit met de vleesindustrie en je hebt kennis van logistieke processen
Jouw manier van leidinggeven typeert zich als direct en coachend, waarbij het mogelijk is om
met jouw team situaties te bespreken
Je voelt je thuis in een hectische en dynamische omgeving waar collega’s met verschillende
culturen werkzaam zijn
Kun je goed zelfstandig werken en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Je bent communicatief vaardig, accuraat, punctueel en analytisch sterk
Het is fijn als kennis hebt van de Lean werkwijze en logistieke processen
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Aanbod
Onze opdrachtgever biedt jou een uitdagende functie aan in een werkomgeving wat zich typeert als
dynamisch. Daarnaast biedt de opdrachtgever jou het volgende:

Een financieel gezond en groeiende organisatie
Een jaarcontract met uitzicht op verlenging
Een salaris tussen de € 3.000 en € 3.500 bruto per 4 weken op basis van een fulltime
dienstverband (38 uur per week). De hoogte van dit salaris is mede afhankelijk van jouw
opgedane werkervaring en opleidingsniveau
Je ontvangt 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 2%
Je krijgt 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband
Je werkt van maandag t/m vrijdag (en soms op zaterdag), waarbij je werkdag begint tussen 6.00
– 6.30 uur. Wanneer je op zaterdag werkt ontvang je hiervoor een toeslag
De cao-vleessector is van toepassing
Je krijgt de mogelijkheid om (interne) trainingen en opleidingen te volgen

Reageren
Bij interesse ontvangen wij jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk. Wij gaan uiteraard
vertrouwelijk met jouw gegevens om en nemen altijd binnen vijf werkdagen contact met jou op.
Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Eerste telefonische selectie en nadere bespreking van de vacature en onze opdrachtgever
Match? Introductie bij onze opdrachtgever
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Zwolle*
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij onze opdrachtgever + rondleiding
Eventueel tweede en derde gesprek bij onze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Angelique van Es, Recruitment
Consultant, via het telefoonnummer 085 105 0127. Zij staat je graag te woord!
Op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de levensmiddelenindustrie, maar is deze baan het net
niet voor jou? Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor food vacatures. Zit jouw
vervolgstap nu niet tussen ons actuele aanbod, stuur ons dan een open sollicitatie. Wij nemen
vervolgens binnen vijf werkdagen contact op om jouw wensen en ambities te bespreken en om je
welkom te heten in ons netwerk. Join the club!
Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze
vacatures.
* om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, zal de persoonlijke kennismaking de
komende periode niet op ons kantoor, maar via videoconferencing plaatsvinden. Geen ervaring met
videoconferencing? Geen nood, wij zorgen dat je eenvoudig deel kunt nemen. We hopen snel weer
over te kunnen schakelen naar onze meer persoonlijke aanpak. Sollicitatiegesprekken bij de
opdrachtgever

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Gelderland
mbo / hbo
Medior
38
€ 3.000 - € 3.500 per 4 weken

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
Angelique van Es

