(SENIOR) PRODUCTIE MANAGER
Ben jij opzoek naar een mooie nieuwe uitdaging als productiemanager bij een internationale
chocoladepasta fabrikant? Heb jij ervaring in de voedingsmiddelen industrie en weet jij binnen de
gehele productieomgeving het overzicht te bewaren? Dan is de functie van (senior) productie
manager wellicht wat voor jou!
Jouw functie
Als productie manager ben je verantwoordelijk voor het gehele productieproces (3 ploegen,
schoonmaak, logistiek en TD). Je zorgt voor een optimaal productieproces, bent verantwoordelijk
voor het aansturen en motiveren van de medewerkers en bewaakt de (voedsel)veiligheid, hygiëne,
orde en netheid (BRC/IFS niveau AA+). Daarnaast bestaan jouw taken uit:
• Opstellen productieplan op basis van de bedrijfsdoelstellingen en het opstellen en bewaken
van het jaarlijkse productiebudget;
• Monitoren van planning en voortgang productie;
• Uitdragen van bedrijfsdoelstellingen (missie/visie) en het in stand houden van de normen en
waarden die bij Brinkers gelden.
• Verantwoordelijk voor de personeelsplanning, kloktijden en verlofaanvragen;
• Initiëren van trainingen en opleidingen en het bewaken van de voortgang hiervan;
• Voeren van functioneringsgesprekken en het begeleiden van ziekteverzuim;
• Deelnemen in diverse projectteams om bedrijfs-brede verbeteringen te realiseren in
samenwerking met de operationeel directeur, R&D, de kwaliteit manager en het hoofd van
de technische dienst;
• Maken van productie-, product- en risicoanalyses;
• Coördineren van de verankering van veiligheid, arbo en milieu eisen in de organisatie;
• In samenwerking met de technische dienst opstellen van het jaarlijkse onderhoudsplan;
• Het optimaliseren van het gehele productieproces door middel van continues improvement.
Wat vragen wij?
Wij zijn opzoek naar een productiemanager die ervaring heeft in de voedingsmiddelen industrie en
over de gehele productie het overzicht kan behouden. Daarnaast is het gevraagde profiel:
• HBO diploma of HBO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende
functie;
• Kennis en ervaring met verbetermethoden, zoals LEAN, 5S en TPM;
• Analytisch sterk en goed cijfermatig inzicht;
• Affiniteit met diverse bedrijfsondersteunende softwareapplicaties;
• Betrouwbaar, besluitvaardig, stressbestendig, resultaatgericht;
• Sterke focus op kwaliteit, verbeterprocessen en ontwikkeling van medewerkers;
• Goede leidinggevende vaardigheden en kan goed communiceren op verschillende niveaus;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wie zijn wij?
Brinkers Food een internationale producent van hoogwaardige conventionele en biologische
chocoladepasta’s. Het bedrijf is meer dan 130 jaar geleden opgericht en is gevestigd in Enschede.
Met een gemotiveerd team wordt er met veel toewijding gewerkt aan het maken van een breed
assortiment (innovatieve) chocoladepasta’s. Mede dankzij de hoge productkwaliteit, innovatie,
leverbetrouwbaarheid en het steeds populairder worden van biologische en vegane voeding is ons
bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid.
Wat hebben wij jou te bieden?
Je komt te werken in een snelgroeiende, internationaal georiënteerde organisatie waar je veel
mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen.
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Je ontvangt een marktconform salaris, met daarbovenop 8% vakantiegeld;
Je hebt recht op 25 verlofdagen per jaar;
Een goed pensioenplan;
De mogelijkheid om altijd chocoladepasta op brood te eten;
Onze organisatie is aangesloten bij de zoetwaren cao;
Er is dagelijks biologisch fruit op de zaak;
Jaarlijks een personeelsuitje en een nieuwjaarsborrel;
Mogelijkheid tot deelname aan het sport-/ fitnessplan, een fietsplan en het bezoeken van FC
Twente wedstrijden.

Wil je op deze functie solliciteren?
Stuur je sollicitatie met CV naar personeelszaken@brinkers.com.
Wil je graag meer informatie neem dan gerust contact op met Iris Hassink: 053-4282725
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

