Wij zijn per direct op zoek naar een:

PRODUCTIELEIDER
40 uur/wk
Als iemand jou vraagt wat voor
werk je doet, dan zeg je:
“Ik zorg er voor dat er iedere dag
voldoende mensen op de werkvloer staan
die precies weten wat ze moeten doen om
onze prachtige producten voedselveilig te
kunnen produceren”

DENK JE DAT JIJ
BIJ ONS PAST?

Stuur dan je CV met motivatiebrief naar:
Lode Kessels, directeur:
l.kessels@aartsconserven.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf
verwijzen we graag naar onze website:
WWW.AARTSCONSERVEN.NL

Maar in werkelijkheid doe je natuurlijk veel meer…
> Je verzorgt de volledige administratie rondom productie
> Je maakt de productie- en personeelsplanning
>	Je bent verantwoordelijk dat eenieder volgens de geldende
regels werkt
> Je bent verantwoordelijk voor het arbo-, milieu- en
energiebeleid
> Je verzorgt rapportages voor directie en overige
groepshoofden ter verbetering van de procesefficiency
> Je initieert verbeterprojecten
> Je besteld tijdig diverse productiemiddelen
Wat wordt er van jou verwacht:
> Je hebt een diploma HAS levensmiddelentechnologie of
vergelijkbaar
> Je hebt reeds meerdere jaren leidinggevende ervaring,
opgedaan binnen de Food, bijvoorbeeld als Productieleider
of Teamleider
> Je hebt een flexibele instelling en de bereidheid om tijdens
piektijden (hoogseizoen van april t/m juli) op zaterdag te
werken
> Je bent een stevige people manager, die communicatief
vaardig, recht door zee en empathisch is
> Je hebt ruim technisch inzicht
> Je spreekt Duits en Engels
> Je staat stevig in je schoenen
Wat krijg je van Aarts Conserven hiervoor terug:
> Salaris afhankelijk van reeds opgedane werkervaring, overige
arbeidsvoorwaarden conform CAO voor groente- en fruit
verwerkende industrie
> Een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
> 25 vakantiedagen en 9,5 ADV dagen
> Een super gezellig team waar je iedere dag graag weer mee
wilt werken!
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Productieleider
40 uur/wk

JE WERKDAG ZIET
ER ZO ONGEVEER
ALS VOLGT UIT:

DENK JE DAT JIJ
BIJ ONS PAST?

Stuur dan je CV met motivatiebrief naar:
Lode Kessels, directeur:
l.kessels@aartsconserven.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf
verwijzen we graag naar onze website:

> J e begint om 07:00 uur met een glimlach en loopt een rondje
over de diverse afdelingen om te kijken of alles naar wens
loopt.
> Het blijkt dat een uitzendkracht niet is gekomen. Je neemt
contact op met het uitzendbureau om te zorgen dat z.s.m. de
bezetting op orde komt.
> Je verwerkt de productielijsten van de vorige dag in de
administratie.
> De rendementen zijn net niet gehaald de vorige dag. Je
bespreekt dit even met de lijnchef productie, zodat hij hier
vandaag extra aandacht aan besteden kan.
> Je collega Bob (hoofd logistiek en planning) komt met de
vraag of er morgen nog een paar duizend potten perziken
geproduceerd kunnen worden, zodat die klant zijn
spoedbestelling netjes geleverd krijgt.
> Je gaat kijken hoe dit ingepast kan worden in de planning
en laat hem weten dat dit geen probleem is, flexibiliteit is
immers ons speerpunt.
> Je loopt naar voren naar kantoor om je afspraak van het
uitzendbureau te ontvangen. Je bespreekt met hem hoe je
het nieuwe hoogseizoen met hen in wilt vullen en zorgt dat
de gemaakte afspraken op papier komen.
> Je loopt terug naar je productiekantoor en regelt het extra
personeel voor morgen en zorgt dat de productieformulieren
voor morgen netjes klaarliggen.
> Het is inmiddels alweer 16:30 uur, je bespreekt met de
diverse afdelingschefs nog even wat morgen op de planning
staat en gaat weer met een glimlach naar huis.

WWW.AARTSCONSERVEN.NL

AARTS

CONSERVEN

ZO LEKKER

