Aankomend productiemanager
Van de Oorsprong FULL TIME

Voor één van de leukste en lekkerste productieomgevingen van Gelderland zijn wij op zoek naar een
nieuwe aankomend productiemanager.
Bij Van de Oorsprong produceren we een uitgebreide lijn van quiches, soepen, maaltijden en salades.
Deze worden verkocht in supermarkten en natuurvoedingswinkels in Nederland.
Binnen Van de Oorsprong heerst een zeer open cultuur waarbij iedereen elkaar aanspreekt op
elkaars verantwoordelijkheden. Wij zijn een enthousiast en bovenal ambitieus bedrijf.
Openheid, flexibiliteit, slagvaardigheid en gedrevenheid hebben dit bedrijf gebracht tot waar het nu
staat. Door de constante focus op innovatie breiden wij onze marktpositie de komende jaren verder
uit in binnen- en buitenland.
Van de Oorsprong is een opleidingsbedrijf waarin ook ruimte is voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Als aankomend productie manager ben je verantwoordelijk voor operationele activiteiten binnen
jouw ploeg. Je zorgt voor een veilige en gezellige werkomgeving en geeft hierbij sturing aan
medewerkers. Deze medewerkers ken je goed en door jouw manier van aansturen is de
betrokkenheid groot. Samen met je meewerkend voorman/vrouw zorg je voor een efficiënte
productie die in lijn is met de kwaliteitseisen (FSC22000). Tenslotte zorg je voor de juiste inzet van
productiemiddelen, zodat de productieplanning behaald wordt.
Een uitdagende functie in een dynamisch bedrijf waarin je de mogelijkheid hebt deze op je eigen
wijze vorm te geven en door te groeien in het vak.
Tot de werkzaamheden behoren onder andere:
•

•
•

Verantwoordelijkheid voor operationele processen zoals de productie van de maaltijden
volgens de planning en het tijdig kunnen uitleveren van de producten. Je houdt toezicht op
de naleving van veiligheid, kwaliteit en hygiënevoorschriften. Hierbij bewaak je de naleving
van het kwaliteitssysteem (FSSC 22000) en help je dit systeem te verbeteren.
Binnen Van de Oorsprong is veel aandacht voor de aansturing, coaching en ontwikkeling van
medewerkers.
Rapporteert aan de productieleider, op periodieke en ad-hoc basis, over de resultaten en
voortgang van jouw ploeg.

Wat we vragen:
•
•
•
•
•
•

Een relevante opleiding of ruime ervaring in de Food business
Minimaal HBO werk- en denkniveau
Een flexibele beschikbaarheid van 38 uur per week. De werktijden kunnen variëren van 6 uur
in de morgen tot 19 uur in de avond
Affiniteit van productieprocessen, HACCP en FSC22000 of een vergelijkbaar
voedselveiligheidssysteem
Analytisch, technisch, organisatorisch ingesteld
Proactief, resultaatgericht en besluitvaardig

•

Zelfstandig, nauwkeurig en gedisciplineerd

Wat we bieden:
•
•

Een marktconform salaris, passend bij je ervaring en opleidingsniveau
Een hecht en enthousiast team met leuke en gemotiveerde collega’s

INTERESSE?
Dan komen wij graag in contact met jou! Reageren kan, graag ontvangen wij een motivatiebrief en
een update cv.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

