Door de jaren heen heeft De Wijndragers zich ontwikkeld tot moderne
mosterd-, dressing- en sauzen producent waar het oude ambacht nog
hoog in het vaandel staat.
De productielocatie bevindt zich aan de rand van het Zwolse
industrieterrein De Marslanden, waar in een volledig BRC gecertificeerde
omgeving deels geautomatiseerd wordt geproduceerd en afgevuld. Toch
blijft het daadwerkelijk produceren van de inmiddels wereldwijd befaamde
mosterd nog altijd grotendeels handwerk.
Tot op de dag van vandaag worden de producten, met oog voor het oude
ambacht, geproduceerd van de hoogste kwaliteit grondstoffen.

Productiemanager Food (mbo/hbo) VERVULD
Als Productiemanager ben je verantwoordelijk voor het leiden van de dagelijkse operatie en behalen
van de gestelde doelen op het gebied van kwaliteit, productiviteit, levertijden en veiligheid. Je hebt de
leiding over circa 10 vaste collega’s en een wisselend aantal Wajongers verdeeld over de afdelingen
Productie, Inpak en Magazijn. Je maakt deel uit van het Operationeel Managementteam en je
rapporteert direct aan de directeur.
Je zorgt ervoor 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
Zorg te dragen voor een optimale (personele) bezetting en het afstemmen van
behoeftewijzigingen met personeelszaken en directie
Een goede afstemming met het bedrijfsbureau over gerealiseerde en verwachte verkoop
zodoende een goede productieplanning en een optimale benutting van de beschikbare
middelen te realiseren waaronder de 3 productielijnen
Gewenste voorraden van grondstoffen vast te stellen en tijdig inkopen van grondstoffen
rekening houdend met de productieplanning en houdbaarheid van de grondstoffen
Nauwlettend de kwaliteit van producten te volgen, waarbij je tevens productieregistraties
beoordeelt, om uiteindelijk een product op te leveren dat voldoet aan de klanteisen en eisen
betreffende traceability
Een technisch onderhoudsplan op te zetten en uit te voeren. Je werkt hierbij samen met externe
installateurs en technische dienstverleners
Toe te zien op naleving van het BRC alsmede het Wijndragers-kwaliteitssysteem, opvolgen van
het arbobeleid en concretisering van de RI&E
Knelpunten op de werkvloer te zien, te bespreken en op te lossen. Dit kunnen afwijkingen zijn
op het gebied van kwaliteit, voorraad, grondstoffen en productkwaliteit
Machineoptimalisatie te signaleren en verbetervoorstellen te doen en vervolgens uit te voeren,

al dan niet met behulp van externe partijen
Lees hier hoe de directeur van De Wijndragers met passie vertelt over zijn mooie, Zwolse bedrijf en
de essentiële rol die de nieuw aan te werven Productiemanager er zal gaan spelen.

"Als technisch vaardige en sociale leider bij De
Wijndragers zorg jij voor een vlekkeloos verloop van het
productieproces. Ook lever je als sparringpartner van de
directeur input aangaande allerhande (proces)
verbeteringen."
Functie-eisen
Deze functie past goed bij technisch vaardige en sociale leiders die het mooi vinden om een relatief
klein productieteam aan te sturen en daarnaast graag een bijdrage leveren aan de productie van
unieke, ambachtelijke producten met een bijzondere smaakbeleving.
Als gedroomde kandidaat voor deze vacature van Productiemanager zoeken we dan ook een leider
die zich herkent in de volgende punten:
Je bent een mbo’er of hbo’er met enkele jaren ervaring in een food productieomgeving
Je bent een pragmatische en proactieve productiemanager met een coachende stijl van
leidinggeven
Je bent communicatief vaardig en empathisch
Je bent in staat om een toekomstgerichte visie te ontwikkelen
Je hebt kennis van kwaliteitssystemen zoals de BRC-certificering
Je hecht waarde aan samenwerken, veiligheid, kwaliteit en efficiëntie
Je beschikt over een helicopterview, uitstekende organisatorische vaardigheden en bent
besluitvaardig en integer

Aanbod
Wanneer jij deze vacature van Productiemanager vervult, ga je in dagdienst aan de slag van
maandag tot en met vrijdag.
Werken bij De Wijndragers betekent verder dat je:
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 inclusief barbecue en aandacht
voor feestelijkheden zoals kerst

Werkt aan mooie, kwalitatief hoogwaardige food producten
Direct in dienst treedt bij de organisatie en uitzicht hebt op een vast dienstverband
Een pensioenregeling aangeboden krijgt waarbij de werkgever 50% inlegt en de werknemer
50%
Een goed salaris van € 3300 - € 4500 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband,
40 uur per week, mag verwachten. Daarnaast ontvang je 8% vakantiegeld
Een reiskostenvergoeding ontvangt van 19 cent per kilometer
25 vakantiedagen per jaar hebt

Reageren
De Wijndragers 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 De Wijndragers
Match? Introductie bij De Wijndragers
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Zwolle
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij De Wijndragers
Tweede gesprek bij De Wijndragers
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Ellis Hulshorst, Operationeel Manager,
via het telefoonnummer 085 105 0126. 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

Zwolle
mbo / hbo
Medior
40
€ 3.300 - € 4.500 bruto per maand

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
Ellis Hulshorst
Operationeel Manager
085 105 01 26
e.hulshorst@professionalsinfood.nl
"Sinds 2006 ben ik werkzaam in de arbeidsbemiddeling. Ik heb mij altijd
ingezet voor professionals actief in de voedingsmiddelenindustrie en de
laboratoriumbranche. En dat ik nog steeds met veel plezier! Kan ik mogelijk
iets voor je betekenen? Graag kom ik met je in contact."

