Functie: Productieleider rundvlees
Uren per week: 40 uur
Werk- denkniveau: MBO/HBO
Werkervaring: 2 tot 5 jaar
Vleescentrale van der Horst BV is een familiebedrijf opgericht in 1963 en uitgegroeid tot een
actief professioneel en internationaal verwerkend rundvleesbedrijf.
Werken bij Vleescentrale van der Horst betekent werken in een informele en dynamische
sfeer. Wil jij samen met ons bouwen aan verbetering en vernieuwing. Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Functieprofiel
Als Productieleiderwerk je in een team en ben je medeverantwoordelijk voor een
ongestoorde voortgang van het productieproces.
Je draagt zorg voor: goederen in de gewenste kwaliteit en kwantiteit en op het gevraagde
tijdstip. Jij pakt deze uitdaging structureel aan en staat met beide benen in de uitvoering. Je
bent zichtbaar aanwezig op de vloer en je stuurt de medewerkers op de vloer aan. Je bent
verantwoordelijk voor een efficiënte inzet van medewerkers en machines, conform de
afgesproken productienormen. Jij zorgt dat alle afgesproken doelen worden behaald en
weet met jouw team het beste resultaat te behalen. Samen met je collega’s zorg je ervoor
dat de operatie optimaal draait rekening houdend met zowel kosten als kwaliteit.
Je bent een manager die het team kan helpen zich te ontwikkelen en teamprestaties weet te
behalen. Daarnaast heb je ook een aantal team overstijgende taken. Hierbij kun je denken
aan het opstellen van de productie- en personeelsplanning, zorg dragen voor het
opleidingsplan, de uren- en ziekteverzuimregistratie en het begeleiden van nieuwe
medewerkers. Je werkt samen met je collega’s en rapporteert direct aan de Directie.
Jouw profiel
Je beschikt over een MBO+ werk- en denkniveau en hebt ervaring in de foodsector. Ook heb
je 2 tot 5 jaar ervaring in een leidinggevende positie.
Je hebt het vermogen om de operatie te doorzien, je bent besluitvaardig en pragmatisch.
Daarnaast ben je in staat in processen te denken en dit te vertalen naar acties. Persoonlijke
kenmerken van jou zijn:
 communicatief sterk






flexibel
samenwerkend
resultaatgericht
proactief.

Kandidaat
Vleescentrale van der Horst is een gezond en groeiend bedrijf met ambitie. Spreekt dat je
aan en wil je daar graag een bijdrage aan leveren?
Dan bieden wij jou een uitdagende baan binnen een dynamisch bedrijf.
Wij bieden:






Een uitdagende fulltime functiebinneneeninternationaalopererende organisatie
Eenzelfstandigefunctiewaar veel ruimte is voor eigen inbreng
Salarisafhankelijk van niveau en ervaring
Arbeidsvoorwaardenvolgens de cao van de vleessector
Eeninformelewerksfeerbinneneen team van enthousiastemedewerkers

Interesse?
Bel naar Babette Van der Horst : 0031 613130301 of stuur een mailtje naar
Babette@vleescentrale.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

