Teamleider productie
Functiebeschrijving:
Als Teamleider productie ben je mede verantwoordelijk voor de aansturing van de gehele afdeling
productie. Je ziet daarbij toe op het behalen van dagelijkse targets en rapporteert resultaten.
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van een teamleider zijn:
 Het direct leidinggeven aan ploegleiders, heftruckchauffeurs en indirect aan overige
medewerkers op de productieafdeling
 Beheersen van alle productieprocessen, zodanig dat continuïteit gewaarborgd zal zijn
 Bewaken van voortgang van productielijnen en kwaliteit van de te verwerken producten
 Zorgdragen voor uitvoering van voorgeschreven schoonmaakprocedures
 Handhaven van bedrijfs- en hygiënevoorschriften
Wat zoeken wij?
 Je beschikt over ruime organisatorische en aantoonbare leidinggevende capaciteiten
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 Je hebt een afgeronde opleiding op MBO+ niveau
 Je hebt ervaring in soortgelijke werkzaamheden bij voorkeur in de foodsector (in ieder geval
in een productiebedrijf)
 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en de Engelse taal in woord
 Je bent stressbestendig
 Je bent bereid om in verschoven diensten te werken (tussen 06:00 uur en 01:00 uur)
 Je bent bereid roulerend op zaterdagen te werken
Wat bieden wij ?







Een uitdagende, afwisselende functie binnen een enthousiast team in het meest duurzame
pand van Nederland
Marktconform salaris passend bij ervaring/capaciteiten en achtergrond
Gezonde secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder om de week een goed gevulde
groente- en fruitkist en, in de nabije toekomst, gratis fitnessfaciliteiten.
Ruimte en vrijheid voor eigen inbreng
Gevarieerd werk binnen een enthousiast team in een modern bedrijf
Fulltime baan op basis van 40 uur per week

Interesse ?
Ben jij de teamplayer die beschikt over een helicopterview en een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel? Dan ben jij diegene die we zoeken! 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 Maartje Oude Elferink via 040 249 50 95.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

