Buiteman bv is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige hartige
biscuits en heeft een groot assortiment producten en verpakkingen dat
continu verandert en wordt afgestemd op de wensen van diverse klanten.
De fabrikant, gevestigd in Etten-Leur, is een familiebedrijf met een platte
structuur. Er heerst een prettige werksfeer; men doet het samen en ieders
rol en expertise wordt gewaardeerd. Door de platte structuur zijn de lijnen
kort, het teamgevoel groot en gaat de besluitvorming snel.
De organisatie groeit en bevindt zich in een bijzondere fase in haar
ontwikkeling. De productiedirecteur neemt wat afstand van de dagelijkse
operatie om ruimte te maken voor meer strategische aangelegenheden,
waardoor er een vacature is ontstaan voor een Technisch Productieleider
die de productie in goede banen mag gaan leiden.

Technisch Productieleider Food (mbo/hbo)
VERVULD
Als Technisch Productieleider ben je samen met de bedrijfsleider verantwoordelijk voor het leiden van
de dagelijkse operatie en behalen van de gestelde doelen op het gebied van kwaliteit, productiviteit,
levertijden en veiligheid. Daar waar zijn focus ligt op de inpak en planning, ligt jouw focus op
productie en techniek. Samen hebben jullie de leiding over circa 15 vaste collega's en een wisselend
aantal uitzendkrachten verdeeld over de afdeling Productie, Inpak en Magazijn en zijn jullie ervoor
verantwoordelijk dat er prettig en veilig gewerkt wordt.
Dit doe je door:
Aanwezig te zijn op de werkvloer en in nauw contact te staan met je mensen
Prestatieverbetering na te streven. Je stuurt mensen bij en stimuleert eigenaarschap,
betrokkenheid en motivatie
Samen te werken met de aansturend medewerker productie; waar loopt hij tegen aan, op welk
gebied kan jij hem helpen?
Zorg te dragen voor een optimale (personele) bezetting en bij te springen bij plotselinge
onderbezetting. Je stemt dagelijkse en wekelijkse behoeftewijzigingen af met de bedrijfsleider
en overlegt ten aanzien van de structurele bezetting met de productiedirecteur
Nauwlettend de kwaliteit van producten te volgen, waarbij je tevens productieregistraties
beoordeelt en oog hebt voor de werking van de machines. Je deelt jouw bevindingen met
collega's
Overleg te hebben met interne belanghebbenden waaronder afdeling Kwaliteit, waarbij je te
allen tijde bereikbaar en beschikbaar bent voor je medewerkers en je prioriteit op de werkvloer
ligt. Je bespreekt actiepunten met de aansturend medewerker productie en werkt deze samen
met hem uit
Knelpunten op de werkvloer te zien, te bespreken en op te lossen. Dit kunnen afwijkingen zijn
op gebied van kwaliteit/voorraad grondstoffen/uitval en productkwaliteit
Storingen die niet door de medewerkers kunnen worden opgelost te beoordelen en op te

lossen. Incidenteel gebeurt dit buiten jouw reguliere werktijden
Machineoptimalisatie te signaleren en verbetervoorstellen te doen en vervolgens uit te voeren,
al dan niet met behulp van externe partijen
Een technisch onderhoudsplan op te zetten en uit te voeren
Bij afwezigheid van de bedrijfsleider zijn taken waar te nemen, zoals toezicht op de
inpakafdeling en het opstellen van complexe week- en dagplanningen

"Als Productieleider bij Buiteman ben jij de technisch
vaardige manager die zorgt dat de productieprocessen
vlekkeloos verlopen. Ook lever je als sparringpartner van
de directeur en bedrijfsleider input aangaande allerhande
procesverbeteringen."
Functie-eisen
Deze functie past goed bij technisch vaardige leiders die het mooi vinden om een productieteam aan
te sturen en daarnaast ook hun passie voor techniek te benutten.
Als gedroomde kandidaat voor deze vacature van Productieleider zoeken we dan ook een technisch
handige leider die zich herkent in de volgende punten:
Je bent een mbo+/hbo-er met enkele jaren ervaring in een complexe productieomgeving, bij
voorkeur binnen de levensmiddelensector
Je beschikt over een goed technisch inzicht; in staat om aan de hand van elektrische
tekeningen (PLC) te herleiden waar een storing vandaan komt
Bij voorkeur heb je een technische vooropleiding op mbo- of hbo-niveau afgerond, bijvoorbeeld
richting elektrotechniek of mechatronica
Je behoudt het overzicht en de kalmte in een dynamische productieomgeving en neemt actie
daar waar nodig
Je bent een pragmatische en proactieve productiemanager met coachende stijl van leidinggeven
Je bent communicatief vaardig in de 'no-nonsense'-stijl en empathisch
Je hecht waarde aan veiligheid, kwaliteit en efficiëntie en functioneert ook op die vlakken als
rolmodel
Je beschikt over een helicopterview, uitstekende organisatorische vaardigheden en bent flexibel
en 'hands-on'

Aanbod
Wanneer jij deze vacature van Technisch Productieleider vervult, ga je in dagdienst aan de slag in
een vierdaagse en 36-urige werkweek. Bij Buiteman werkt men normaliter namelijk wekelijks 4 dagen
van 9 uur.

Werken bij Buiteman betekent verder dat je:
te maken hebt met de cao zoetwaren
een pensioenregeling aangeboden krijgt waarbij de werkgever 2/3 inlegt en de werknemer 1/3
terecht komt in een levensmiddelenbedrijf met korte lijnen, waardoor je goed in de gelegenheid
bent om mee te praten en te denken over de bedrijfsvoering
werkt in een hecht team, met in normale tijden jaarlijks een uitje en altijd aandacht voor
feestelijkheden zoals kerst, Sinterklaas en verjaardagen
werkt aan mooie, kwalitatief hoogwaardige producten
naast een goed salaris ook een reiskostenvergoeding ontvangt
25 vakantiedagen per jaar hebt

Reageren
Buiteman heeft ervoor 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.
Bij interesse ontvangen wij jouw sollicitatie graag. 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 vacature en Buiteman
Match? Introductie bij Buiteman
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Vught*
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Buiteman
Tweede gesprek bij Buiteman
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Lex van Berkel, Recruitment Consultant,
via het telefoonnummer 085 105 0125. Hij 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 coronavirus tegen te gaan, kan het zo zijn dat de persoonlijke
kennismaking de komende periode niet op ons kantoor, maar via videoconferencing plaatsvindt.
Geen ervaring met videoconferencing? Geen nood, wij zorgen dat je eenvoudig deel kunt nemen.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week

Etten-Leur
mbo / hbo
Medior
36

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
Lex van Berkel
Recruitment Consultant
085 105 01 25
l.vanberkel@professionalsinfood.nl
"In mijn werk als Recruitment Consultant bij Professionals In Food ben ik altijd
op zoek naar de perfecte match. Het geeft energie en voldoening wanneer de
klik er is. Daarnaast is het een mooie dienstbare positie. Je kunt iets betekenen
voor zowel klant als kandidaat. Elke dag ben ik bezig met het uitbreiden van
mijn netwerk. Laten we in contact komen en wie weet kunnen we iets voor
elkaar betekenen!"

