Bij Scherpenhuizen Packaging, waar ruim 40 verpakkingslijnen staan wordt er in het hoogseizoen
met meer dan 400 mensen voor gezorgd dat al het groenten en fruit dat we verkopen ook volgens
alle wensen van onze klanten verpakt wordt. Binnen ons verpakkingsbedrijf beschikken we over
machines die elke wens van de klant aankan. Scherpenhuizen is een professioneel en toegewijd
Brabants familiebedrijf en met onze 40.000m2 vloeroppervlak kunnen wij elke hoeveelheid
versproducten verpakken, vermarkten en vervoeren. ‘Nee’ is een antwoord dat wij niet kennen!
Verpakken, groeperen, sorteren, etiketteren of ompakken: het hele proces voeren wij in eigen
regie uit.
Algemeen Manager Packaging:
Door sterke expansie bestaat de behoefte onze onderneming te versterken met een ervaren
Algemeen Manager Packaging die op daadkrachtige en besluitvaardige wijze sturing gaat geven aan
de organisatie en de verdere succesvolle groei.
Onder eindverantwoordelijkheid van de directie ben je verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van
het beleid, bedrijfsvoering, financiën en personeel. Samen met de Manager Operations ben je daarbij
verantwoordelijk voor alle operationele productie-gerelateerde afdelingen en processen. Jullie
zorgen voor een optimale dienstverlening gelet op de eisen en wensen van de klant Scherpenhuizen
en haar eindklanten.
Je bent mede verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleidsplan en voor de
kwaliteit en de prestatie van de organisatie door het juist bepalen van (voor-)calculaties,
tariefstellingen en rendementen.
Je vertaalt strategische doelstellingen naar de dagelijkse bedrijfsvoering en monitort daarbij een
vooraf gedefinieerde set doelstellingen en brengt hiertoe verbetervoorstellen uit. Je stuurt aan op
basis van KPI’s en bent continue bezig met het bedenken en uitvoeren van verbeterprocessen.
Je begeleidt, coacht en controleert om alle bedrijfsprocessen conform de doelstellingen uit te
voeren. Je houdt een continue focus op de tijdige en foutloze implementatie van de volgende
operationele thema’s: Personeelskosten/Inkoopkosten/Verpakkosten/Human Resources/Onderhoud
en Veiligheid/ IT/Kwaliteitszaken /Procesbewaking/Coaching en begeleiding en commerciële
optimalisatie.
Je stelt de begroting en prognoses op inclusief rapportering over resultaten, problemen en
voortgang aan de directie. Je bent het directe aanspreekpunt voor contacten met externe
stakeholders (met name verpakkingsleveranciers en uitzendbureaus)
Je bent de algemene vertegenwoordiger bij diverse interne en externe overlegstructuren.
Je volgt actief relevante ontwikkelingen in de (internationale) verpakkingsbranche en herkent trends
en thema’s waar je actief op inspeelt en samen met de Manager Operations de juiste stappen in
onderneemt.

Wat zoeken wij?






Een relevante opleiding op HBO niveau bij voorkeur in een (technische) bedrijfskundige of
algemene management richting; kandidaten met een achtergrond in continue verbeteren
(Lean/TPM etc.) worden ook uitgenodigd om te reageren.
Minimaal 5 jaar ervaring in een functie met eindverantwoordelijkheid. Bij voorkeur in de
Foodsector.
Aantoonbare change-management ervaring en uitgesproken focus op verbeterprojecten.
Strategische denker en planner met sterke managementvaardigheden.
Vanwege het internationale karakter van onze organisatie is beheersing van Duitse en
Engelse taal handig.

Wat bieden wij?






Marktconform salaris en hierbij horende secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij
ervaring/capaciteiten & achtergrond.
Ruimte en vrijheid voor eigen inbreng.
Gevarieerd werk binnen een enthousiast team in een modern bedrijf.
Een werkomgeving in het meest duurzame pand van Nederland.
1 keer in de 2 weken een goed gevulde groentekist met verse groenten en fruit.

Interesse?
Ben jij degene die we zoeken en ambieer je deze functie binnen een jonge, snel groeiende
organisatie? Mail dan je reactie voorzien van motivatie en uitgebreid cv naar:
personeel@scherpenhuizen.nl.
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je http://www.scherpenhuizen.nl raadplegen of
bel met Karin Spanjers (HR Manager) via 040 249 50 90.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

