Productiemanager m/v
bij Steenland Chocolate in Gouda
Functieomschrijving
Je bent primair verantwoordelijk voor het op effectieve en efficiënte wijze realiseren van de
geplande productie binnen de gestelde eisen van kwaliteit en kwantiteit.
Je geeft direct leiding aan twee ploegleiders en teamleider magazijn en coördineert, stuurt
en motiveert medewerkers in productie, magazijn/expeditie op een wijze die leidt tot het
verbeteren van efficiëntie van mens en machine en het optimaliseren van de teamgeest.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de technische
dienst.
Je analyseert en stuurt op kengetallen, initieert en neemt deel aan werkoverleggen in
diverse samenstellingen, stuurt en spreekt actief aan op naleving van werkvoorschriften,
kwaliteitseisen en bedrijfsregels.
Tevens ben je verantwoordelijk voor controle en evaluatie van externe dienstverleners op
het gebied van o.a. schoonmaak en bedrijfskleding en stemt met de flexcoördinator inzet en
kwaliteit van de flexmedewerkers af.
Je bent werkzaam in dagdienst, rapporteert direct aan de Managing Director en bent lid van
het MT, bestaande uit 6 personen.

Functie‐eisen
• Relevante HBO‐opleiding, bij voorkeur gericht op food;
• Minimaal 5 jaar vergelijkbare ervaring in een levensmiddelen‐productieomgeving;
• Kennis van en interesse in productietechnologie en kwaliteitssystemen (ervaring met BRC
en IFS is een pre);
• In staat om overzicht te behouden in een omgeving waar details en veelheid aan
informatie aan de orde van de dag zijn;
• Sterk in het bewaken van en (bij‐)sturen op output middels het verbeteren van mensen,
processen en procedures;
• In staat om projecten van A tot Z te managen. Affiniteit met techniek en technologie.
• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
• Stevige, onafhankelijke peoplemanager, die het beste uit medewerkers weet te halen.
• Ervaring met het aansturen van multiculturele groepen is een pré;
• Oplossingsgericht en resultaatgericht, goede communicatieve vaardigheden, groot
kwaliteitsbewustzijn.
Herken je je daarnaast in de volgende omschrijving: 'liever op de vloer dan achter het
bureau', organisator én manager, altijd op zoek naar verbeteringen in zowel mens, techniek
als proces, sturen op kengetallen met oog voor de menselijke maat', ‘durft aan te spreken’
en 'we moeten het samen doen'? Dan ben je wellicht de juiste persoon voor deze functie.

Bedrijfsprofiel
Steenland Chocolate BV in Gouda is een succesvolle en gerenommeerde fabrikant van
chocolade munten, reepjes en vormproducten. Steenland produceert onder eigen merk,
maar voornamelijk voor private labels en op klantspecificatie. Ruim 90% van onze productie
wordt wereldwijd geëxporteerd naar meer dan 50 landen.
Steenland is opgericht in 1899 en maakt sinds 2017 deel uit van het Thaise Sino Pacific,
tevens al decennia klant bij Steenland.
De producten worden door 50 ‐ 90 personen in 1, 2 en 3 ploegendienst geproduceerd en
verpakt. Ons productieproces kent een sterk seizoenskarakter.
Steenland heeft een stevige groeiambitie voor de komende jaren. Een goed georganiseerde
en presterende productieorganisatie is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde.
Bedrijfscultuur en arbeidsvoorwaarden
Steenland biedt een dynamische werkomgeving binnen een ambitieus en hardwerkend team
van collega's. Een werkomgeving die je veel zelfstandigheid en handelingsvrijheid biedt en
waar resultaten, de menselijk maat en 'hart voor de zaak' de basis vormen voor ons succes.
De belangrijkste waarden van de Steenlandcultuur zijn verankerd in een gedragskompas en
worden samengevat als Samenwerken, Transparant, Eigen Verantwoordelijkheid,
Resultaatgericht en Kwaliteit‐ en Klantgedreven (STERK²).
Naast een marktconform salaris (€ 65.000 tot € 80.000,‐ bruto/jaar) behoort een
bonusregeling gebaseerd op operationele prestaties en bedrijfsresultaat tot het
arbeidsvoorwaardenpakket.
Sollicitaties graag met motivatie en cv richten ter attentie van rlinders@steenland.nl met cc
naar amiddel@steenland.nl
Een assessment zal onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

