Buiteman bv is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige hartige biscuits en heeft een groot
assortiment producten en verpakkingen dat continue verandert en wordt afgestemd op de wensen van
diverse klanten. Buiteman, gevestigd in Etten-Leur, is een familie bedrijf met een platte structuur. De
productie directeur heeft op dit moment diverse rollen, waarbij hij veel aanwezig is op de werkvloer. Verdere
professionalisering van het bedrijf maakt het wenselijk dat de rol van de productie directeur op de werkvloer
wordt overgenomen door een daadkrachtige Productieleider die aanstuurt vanaf de werkvloer.

Technisch Productieleider Food m/v (fulltime)
Functie
In deze functie ben je samen met de bedrijfsleider verantwoordelijk voor het leiden van de dagelijkse
operatie (dagdienst of seizoensgebonden ploegendienst) en behalen van de gestelde doelstellingen op
het gebied van kwaliteit, rendement, levertijden en veiligheid. Daar waar zijn focus ligt op de inpak en
planning, ligt jouw focus op productie en techniek. Samen hebben jullie de leiding over ca 15 vaste mensen
en een aantal uitzendkrachten verdeeld over de afdeling Productie, Inpak en Magazijn en zijn jullie ervoor
verantwoordelijk dat er prettig en veilig gewerkt wordt.
Dit doe je door:
• Aanwezig te zijn op de werkvloer en in nauw contact te staan met je mensen.
• Prestatieverbetering na te streven. Je stuurt mensen bij en stimuleert eigenaarschap, betrokkenheid en
motivatie.
• Samen te werken met de aansturend medewerker productie; waar loopt hij tegen aan, op welk gebied
kan jij hem helpen?
• Zorg te dragen voor een optimale (personele) bezetting en bij te springen bij plotselinge onderbezetting.
Je stemt dagelijkse en wekelijkse behoefte wijzigingen af met de bedrijfsleider en overlegt t.a.v. de
structurele bezetting met de productie directeur.
• Nauwlettend de kwaliteit van producten te volgen, waarbij je tevens productie registraties beoordeelt en
oog hebt voor de werking van de machines. Je bespreekt je bevindingen met de mensen.
• Overleg te hebben met interne belanghebbenden w.o. afdeling Kwaliteit, waarbij je te allen tijde
bereikbaar en beschikbaar bent voor je mensen, en je prioriteit op de werkvloer ligt. Je bespreekt
actiepunten met de aansturend medewerker productie en werkt deze samen met hem uit.
• Op ad-hoc situaties te reageren en daarin adequate beslissingen te nemen.
• Knelpunten op de werkvloer te zien, te bespreken en op te lossen. Dit kunnen afwijkingen zijn op gebied
van kwaliteit/voorraad grondstoffen/uitval en productkwaliteit.
• Direct ter plaatse te zijn in geval van storing. Je beoordeelt de storing, ziet toe hoe het team deze
verhelpt, ondersteunt/neemt over waar nodig en beslist t.a.v. de inzet van een externe monteur. Je ziet
toe hoe werk en mensen (indien nodig) herverdeeld worden. Achteraf leg je verantwoording af aan
de productie directeur en evalueer je of er verbeteringen noodzakelijk zijn in de vorm van machine
aanpassingen en/of training van mensen.
• Machine optimalisatie te signaleren en verbeter-voorstellen te doen en vervolgens uit te voeren, al dan
niet met behulp van externe partijen.
• Het opzetten, uitvoeren/coördineren van een technisch onderhoudsplan.
• Bij afwezigheid van de bedrijfsleider zijn taken waar te nemen w.o. waarneming van de inpak, opstellen
van complexe week- en dagplanning.
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Profiel
• Een MBO+/HBO’er met bij voorkeur een technische opleiding en enkele jaren leidinggevende ervaring in
een complexe productieomgeving, bij voorkeur binnen de levensmiddelensector.
• Houdt overzicht en kalmte in een dynamische productieomgeving en neemt actie daar waar nodig.
• Pragmatische en proactieve manager met coachende stijl van leidinggeven.
• Communicatief vaardig.
• Een rolmodel op het gebied van veiligheid, kwaliteit en efficiëntie.
• Persoonskenmerken: empathisch, helicopter-view, organisatorisch, no-nonsense, flexibel en hands-on.
Interesse?
Wij hebben er voor gekozen deze vacature op exclusieve basis bij Professionals in Food uit te zetten. Zij
nemen daarom de volledige werving en de eerste selectie voor hun rekening.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Sandra Kanters, Recruitment Consultant.
Dat kan op telefoonnummer 085-1050121 of via s.kanters@professionalsinfood.nl. Geïnteresseerd in deze
functie? Solliciteer dan snel via de volgende link: https://professionalsinfood.nl/solliciteer/?vacature-id=4679
Alle sollicitaties die direct of indirect bij ons binnenkomen zullen door ons worden doorgestuurd naar
Professionals in Food BV voor verdere afhandeling.
Meer informatie over hun dienstverlening en hoe zij omgaan met jouw gegevens vind je op https://
professionalsinfood.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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