Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een
succesvolle levensmiddelenfabrikant van kwalitatief hoogstaande
consumentenproducten en bestaat inmiddels alweer 135 jaar. Het bedrijf
produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de merken Peijnenburg,
Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn
zij ook vertegenwoordigd in “Healthy Snacking” met de merken Nakd, BEAR
en Kiddylicious.
Een organisatie met vitale medewerkers, waar ze naast hard werken ook
veel plezier met elkaar hebben. Zo zijn ze in 2017 uitgeroepen tot meest
Vitale Bedrijf van Noord Brabant en zij hebben ook het keurmerk Beste
Werkgever 2018 gewonnen!
De cultuur binnen de organisatie laat zich omschrijven als informeel en open
met een no-nonsense mentaliteit.
Voor de productielocatie in Geldrop is er een vacature ontstaan voor een
Teamleider Productie in dagdienst voor 36 uur per week.

Teamleider Productie Food - lid Plantteam
(mbo/hbo) VERVULD
Wanneer jij als productieleider deze vacature gaat vervullen kom je terecht in een essentiële functie.
Je bent verantwoordelijk voor het leiden van de dagelijkse operatie van de afdelingen Bakkerij en
Inpak en het behalen van de gestelde doelen op het gebied van kwaliteit, productiviteit, levertijden en
veiligheid. Je geeft direct leiding aan 3 voormannen en je bent eindverantwoordelijk voor het totale
productieteam van 20 tot 25 medewerkers. Als teamleider productie ben ben je lid van het plantteam
en neem je deeltaken over van de plant manager bij diens afwezigheid. In deze functie rapporteer je
aan de plant manager.
Je zorgt ervoor dat er prettig en resultaatgericht gewerkt wordt. Dit doe je door:
In nauw contact te staan met je medewerkers. Dit geldt voor zowel vaste medewerkers als
flexkrachten
Prestatieverbetering na te streven. Je stuurt mensen bij, je inspireert en stimuleert
eigenaarschap, betrokkenheid en motivatie
Zorg te dragen voor een goede productie- en personeelsplanning
Nauwlettend de kwaliteit van producten te volgen, om uiteindelijk een product op te leveren dat
voldoet aan de specificaties
Toe te zien op naleving van de relevante richtlijnen zoals ARBO, HACCP, NEN, IFS,
schoonmaak en Lotus Topwaarden
Knelpunten op de werkvloer te zien, te bespreken en op te lossen. Je werkt conform continu
verbetermethodieken
Het leiden van verbeterteams en het deelnemen aan afdelingsprojecten denk bijvoorbeeld aan

het verminderen van afval, verbeteren van het rendement en het efficiënter en leuker maken
van werkwijzen
Wil je meer weten over Koninklijke Peijnenburg en de ontwikkelingen die er gaande zijn, lees dan
het interview met Frank van Hoof, plant manager, op het nieuwsgedeelte van onze site.

"Verantwoordelijk voor de gehele productie bij het meest
vitale bedrijf van Noord-Brabant"
Functie-eisen
Deze vacature past goed bij leiders die het mooi vinden om zelfstandig een productieteam aan te
sturen en strategisch bezig te zijn.
Als ideale kandidaat voor deze vacature van Teamleider Productie zoeken we dan ook een leider die
zich herkent in de volgende punten:
Je bent werkzaam op hbo niveau en hebt ervaring opgedaan in de voedingsmiddelenindustrie,
bijvoorbeeld als productieleider, productiemanager of ploegleider
Je bent een ervaren manager met een coachende stijl van leidinggeven
Je hebt ervaring met verbetermethodieken
Je bent bekend met het ERP-systeem SAP
Je bent analytisch, besluitvaardig, resultaatgericht, communicatief sterk en hebt humor
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
Je kunt je vinden in de TOP waarden van de organisatie: Teamspirit, Open Dialoog en Passie

Aanbod
Als jij deze vacature bij Koninklijke Peijnenburg vervult, wacht je een afwisselende baan met
enthousiaste collega’s.
Werken bij Koninklijke Peijnenburg betekent verder dat je:
Terecht komt in een succesvol voedingsmiddelenbedrijf met korte lijnen, waardoor je goed in de
gelegenheid bent om mee te praten en na te denken over business mogelijkheden
Direct in dienst treedt bij de organisatie en uitzicht hebt op een vast dienstverband
Een goed salaris van € 3680 en 5000 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband,
36 uur per week, mag verwachten. Daarnaast ontvang je 8% vakantiegeld en een
novemberuitkering
Een reiskostenvergoeding ontvangt conform de regeling
25 vakantiedagen per jaar hebt conform de zoetwaren cao
Altijd een koekje bij de koffie krijgt en je ontvangt nieuwe food producten als eerste
De mogelijkheid krijgt om aan je vitaliteit te werken middels bootcamp, bedrijfsfitness en

workshops
In dagdienst werkzaam bent en flexibele werktijden hebt. Zo is er de mogelijk om al vroeg te
starten bijvoorbeeld om 6.00 uur. Indien je graag eerst je kinderen naar school wil brengen, dan
kan dat ook en start je om 9.00 uur.
Gedurende het jaar op ludieke wijze verrast kunt worden bijvoorbeeld middels een origineel
presentje
Kunt werken aan je persoonlijke ontwikkeling middels opleidingen en trainingen

Reageren
Koninklijke Peijnenburg 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 Koninklijke Peijnenburg
Match? Introductie bij Koninklijke Peijnenburg
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Vught of online
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Koninklijke Peijnenburg
Tweede gesprek bij Koninklijke Peijnenburg
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze vacature 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.

Overzicht

Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Geldrop
mbo / hbo
Medior
36
€ 3680 - € 5000 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
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!"

