PLOEGLEIDER PRODUCTIE
Functiebeschrijving:
Als ploegleider draag je zorg voor het verpakken van groenten en fruit in folie, netten, schalen en
andere verpakkingen. Dit doe je op zodanige wijze dat voldaan wordt aan gestelde kwaliteitsnormen
en dat producten volgens de planning beschikbaar komen.
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van een ploegleider zijn:






Je instrueert medewerkers aan de verpakkingslijnen inzake aanpak en werkwijze
Je houdt toezicht op dat de werkzaamheden volgens de voorschriften worden uitgevoerd
Je geeft uitvoering aan voorschriften m.b.t. HACCP en ARBO
Je draagt zorg voor administratieve werkzaamheden gericht op verantwoording van de
productie
Je bevorderd een goede werksfeer binnen de afdeling, motiveert medewerkers en zorgt voor
inwerking van nieuw en/of tijdelijk personeel.

Wat zoeken wij?







Je hebt een flexibele instelling
Je beschikt over leidinggevende capaciteiten
Je hebt werkervaring in een hectische omgeving
Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal in woord er geschrift
Je hebt kennis van de Engelse taal in woord
Je hebt ervaring als machineoperator (pré)

Wat bieden wij?







Scherpenhuizen biedt de juiste kandidaat een veelzijdige functie binnen een dynamisch en
sterk groeiend familiebedrijf
Er is ruimte voor eigen inbreng en een heldere en collegiale werksfeer
Marktconform salarisniveau passend bij ervaring en achtergrond
Gezonde secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder om de week een goed gevulde
groente- en fruitkist en, in de nabije toekomst, gratis fitnessfaciliteiten.
Fulltime functie in twee verschoven diensten met werktijden variërend tussen 06:00 en
01:00 uur

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
Luc Huijbregts via 040 249 50 91 of met Maartje Oude Elferink via 040 249 50 95.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

