Vacature Productiemanager
Bij Brinkers Food zijn wij op zoek naar een productiemanager die ons team komt versterken. Word jij blij van de
functieomschrijving en herken jij je in het onderstaande profiel? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Brinkers is een van 's werelds toonaangevende, volledig gecertificeerde producent van een breed scala aan
hoogwaardige, conventionele en biologische chocopasta’s. Het familiebedrijf, gevestigd in Enschede, is meer dan 125
jaar geleden opgericht. Brinkers wordt algemeen erkend als een echte en unieke specialist in chocoladepasta’s. Zo is het
een onderneming die heel erg bezig is met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Brinkers biedt een plezierige en dynamische werkomgeving in een snelgroeiende en internationaal georiënteerde
onderneming.
Hoe ziet jouw takenpakket eruit?
Als productiemanager bij Brinkers Food ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het productieteam
dat bestaat uit ongeveer 30 medewerkers die o.a. in ploegendiensten werken. Je bent mensgericht en kan medewerkers
ondersteunen bij hun ontwikkeling. Tevens weet jij goed hoe je een veranderproces kan sturen, zorg je ervoor dat er
efficiënt gewerkt wordt en dat de kwaliteit goed gemonitord wordt.
Verder:
•

Ben je verantwoordelijk met het aansturen, coachen en begeleiden van medewerkers;

•

Bewaak je de (voedsel)veiligheid, hygiëne, orde en netheid;

•

Ben je dagelijks bezig met het begeleiden en verbeteren van het productieproces;

•

Begeleid je ziekteverzuim, voer je functioneringsgesprekken en houd je je bezig met het opleiden van
medewerkers;

•

Je beheert de personeelsplanning en stuurt deze bij waar nodig;

•

Je maakt rapportages en handelt administratieve taken af;

•

Rapporteer je rechtstreeks aan de plant manager.

Profiel:
•

Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;

•

Ervaring in een soortgelijke functie in de voedingsmiddelen is een pre;

•

Je hebt een sterkte focus op kwaliteit, verbeterprocessen en ontwikkeling van medewerkers;

•

Je hebt analytisch denkvermogen en in staat zelfstandig te werken;

•

Je hebt goede communicatieve vaardigheden, in staat om het beste uit je jezelf en je medewerkers te halen;

•

Je hebt kennis en ervaring met verbetermethoden, zoals LEAN, 5S en TPM;

•

Je bent betrouwbaar, besluitvaardig, stressbestendig, resultaatgericht, flexibel en in staat het overzicht te
behouden.

Aanbod:
Wij bieden een leuke uitdagende functie binnen een groeiende organisatie, daarnaast bieden wij ook:
•

Een marktconform salaris passend bij jouw ervaring en opleiding;

•

Uitstekende pensioenregeling;

•

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;

•

Een fiets- en sportplan en dagelijks vers fruit;

•

Een werkomgeving met een informele sfeer.

Lijkt dit jou nou een passende baan?
Stuur je sollicitatie met CV naar personeelszaken@brinkers.com
Voor meer informatie kun je mail naar personeelszaken@brinkers.com of bellen met Iris Hassink: 053-4282725.
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.

