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 2-Ploegen (mbo/hbo)
VERVULD
Als Productiemanager Food ben jij de leidinggevende van de afdeling met circa 200 medewerkers in
twee ploegen. Hierbij stuur je meerdere (meewerkend) voormannen aan en zorg je ervoor dat de
afdelingsdoelstellingen worden waargemaakt. Aangezien deze afdeling focust op de laatste fase in
het productieproces, staat hygiëne hoog in het vaandel. Daarnaast ben jij de coördinator en
beheerder van de werkzaamheden binnen deze afdeling en zorg jij voor constante verbetering van de
nastreving van o.a. kwaliteit, veiligheid, kosten en productiviteit.
Waar krijg je allemaal mee te maken:
Het optimaliseren van de processen van jouw afdeling
Je brengt structuur aan binnen de organisatie en neemt je team hierin mee
Je maakt een plan van aanpak voor de toekomst van de afdeling
Je voert werkgesprekken en overleggen met medewerkers en biedt ze begeleiding bij verzuim.
Je stuurt de voormannen op een coachende manier aan
Je houdt toezicht op de gegevens omtrent kwaliteit en productie en bespreekt de uitkomsten
van deze gegevens met de werknemers
Je verzorgt de planning en borging van o.a. de kosten en bezetting van het personeel en
kwaliteit
Je bent verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling (verzuim, uren, productiviteit etc)
Zorg dragen voor het behoud van de Lean cultuur binnen de organisatie

"Een veelzijdige functie waarin je jouw leidinggevende
kwaliteiten goed kunt toepassen."
Functie-eisen

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een Productiemanager Food die van aanpakken houdt.
Aangezien de afdeling een uitbreiding ondergaat zijn wij op zoek naar iemand die meedenkt in de
procesoptimalisatie van de afdeling.
Wat verder van belang is bij deze vacature:
Je beschikt over hbo werk- en denk niveau
Kennis van vleesproductie en de vleesverwerkende industrie is een pré
Je hebt een aantal jaar (leidinggevende) werkervaring opgedaan binnen de foodsector,
bijvoorbeeld als ploegleider, productiemanager of teamleider productie
Enige ervaring in de vleesindustrie is een plus
Je voelt je thuis in een complexe food producerende omgeving
Je hebt kennis van kostenopbouw en het uitvoeren van administratieve taken
Jij weet prioriteiten te stellen tussen veiligheid en productiviteit

Aanbod
Je komt te werken in een internationaal en groeiend voedselproducerend bedrijf. Hier krijg je een
kans om veel ervaring en kennis op te doen binnen de foodindustrie.
Wat jij mag verwachten:
Een salaris tussen de €2.925- €4.500 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
Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast contract
Je ontvangt 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 2%
Je ontvangt een ploegentoeslag van 15% over je basisloon per week
Je krijgt 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband
Je komt te werken in 2 ploegen (van 6.00 tot 14.15 uur en 14.15 tot 22.30 uur)
De cao-vleessector is van toepassing

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 Vught*
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij onze opdrachtgever
Tweede gesprek bij onze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Sathya van Velzen, Recruiter, via het
telefoonnummer 085 105 0122. 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 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
Salaris range

Noord-Brabant
mbo / hbo
Medior
38
€2.900 - €4.500 bruto 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

Sathya van Velzen
Recruiter
085 10 50 122
s.vanvelzen@professionalsinfood.nl
"Het grootste plezier als recruiter bij Professionals in Food haal ik uit het
maken van de juiste match. Ik kom graag met je in contact om jouw wensen
voor een nieuwe uitdaging te bespreken. Samen gaan we dan op zoek naar
een passende vacature voor jou!"

