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 Werken bij het leukste 
 chocoladebedrijf van Nederland? 

 
 
Op zoek naar een veelzijdige teamleider functie met zelfstandigheid en uitdaging? Ben jij toe aan een nieuwe 
job in een dynamische omgeving waarin jij je kwaliteiten als leidinggevende én als monteur dagelijks in 
praktijk kunt brengen?  
 
Bij Steenland Chocolate in Gouda, een succesvolle, gespecialiseerde fabrikant van chocolade munten, 
vormproducten en reepjes, werken 60 – 120 enthousiaste medewerkers die samen zorgen voor een top 
productie. Ons productieproces kent een sterk seizoenskarakter.  
Steenland heeft een duidelijke groeiambitie en een goed georganiseerde en presterende 
productieorganisatie is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Voor onze Technische Dienst zijn wij op zoek 
naar een stevige teamleider met leidinggevende ervaring, die hieraan een bijdrage wil leveren. 
 
De teamleider geeft direct leiding aan 5 eigen monteurs en is daarnaast verantwoordelijk voor ingehuurde 
specialisten via derden. Kernopdracht voor het team is het goed onderhouden van het machinepark en 
technische installaties, zowel algemeen als preventief, waardoor storingen zo min mogelijk voorkomen en zo 
kort mogelijk duren. Het prioriteren van de werkzaamheden gebeurt in nauwe afstemming met 
productieleiding en -planning, manager technische projecten en andere in- en externe belanghebbenden. 
De monteurs werken in een tweeploegendienst, de teamleider in een ‘flexibele dagdienst’. De teamleider 
rapporteert aan de productiemanager. 
 
Wij vragen:  

• HBO werk- en denkniveau en een technische achtergrond;  

• 3-5 jaar relevante ervaring als leidinggevende en ervaren in taakgerichte aansturing;  

• Ervaren als allround monteur, bij voorkeur mechanisch of elektrotechnisch, kennis van hydrauliek, 
pneumatiek zijn zeer gewenst;  

• In staat om overzicht te houden, te monitoren, tijdig bij te sturen en duidelijk te communiceren; 

• Constructieve houding gericht op samenwerken en het gezamenlijk belang; 

• Ervaring in voedingsmiddelenomgeving is een pré; 

• Kennis van fijnmechanische werkzaamheden, m.n. bankwerken, draaien en frezen is een pré. 



 
En verder herken jij jezelf in: 

• Hands-on mentaliteit;  

• Flexibel en stevig, afspraak is afspraak;  

• Je hecht aan eigen verantwoordelijkheid;  

• Initiatiefrijk;  

• Prioriteiten kunnen stellen. 
 
Wij bieden:  
36-urige werkweek in dagdienst, een marktconform salaris, een uitdagende en veelzijdige baan, de 
dynamiek van een seizoensbedrijf en een professioneel TD-team bestaande uit 5 monteurs, een manager 
technische projecten en een matrijsspecialist.   
 
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). 
 
 
Solliciteren op deze functie?  
Herken jij jezelf in het profiel en heb je interesse in deze uitdagende functie? Dan nodigen wij je van harte uit 
om te reageren. Stuur je CV met motivatie naar amiddel@steenland.nl 
 
Voor nadere informatie kan je contact opnemen met onze corporate recruiter Azar Middel per mail via 
amiddel@steenland.nl of telefonisch 0613123896 
 

 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 

 
 


