PRODUCTIE MANAGER
Doel:
De Productie Manager leidt, stuurt en controleert alle productieactiviteiten van de fabriek met het oog op het
bereiken van de operationele doelstellingen op korte en lange termijn. Hij/zij is lid van het Operations
Management Team en werkt samen met hen aan het formuleren van een strategie en het ontwikkelen van een
high performance cultuur. Tot slot staat hij/zij in voor het aansturen en coachen van een productieteam.
‘MERK’ PROFIEL:
Samen met het operations management team ben je mee verantwoordelijk voor operationele
resultaten op gebied van HSE, direct en indirecte kosten, betrouwbaarheid, kwaliteit, naleven van de
planning en de moreel binnen de fabriek.
Je hebt oog voor het bereiken van zowel korte als langere termijn operationele doelstellingen.
Je bent deel van het operations management team en je zorgt daarin mee voor het ontwikkelen en
implementeren van een cultuur gericht op high performance en high quality en continuous
improvement.
Als manager van de productie ben je verantwoordelijk voor coaching, ontwikkeling en opvolging van
jouw directe medewerkers. Dit doe je op een data gedreven manier waarbij er dagelijks en wekelijks
rapportering bestaat.
Je zorgt voor input met betrekking tot een investeringsplan voor de fabriek.
Je communiceert op een inspirerende wijze zodoende alle medewerkers mee te krijgen in je visie.
Je weet op een gepaste wijze in interactie te treden met de vakbond.
Je legt samenwerkingsverbanden cross-functioneel met verschillende departementen.
DAT IS ‘M:
Je bent in het bezit van een diploma in een technische discipline. Bij voorkeur genoot je een opleiding
als ingenieur.
Je hebt minimum 10 jaar ervaring in een productiecontext gekoppeld aan minimum 10 jaar in een
leidinggevende functie.
Je bezit peoplemanagement vaardigheden.
Je communiceert op een gepaste en toegankelijke manier naar alle lagen in de organisatie.
Je hebt technische kennis over: processen en procedures in een productiecontext en
projectmanagement.
Je kan vlot communiceren in het Nederlands en het Engels.
Creativiteit en flexibel denken zijn je tweede natuur.
SMAAKT DIT NAAR MEER?
Stuur je motivatiebrief en CV naar CFB_HRM@Thegbfoods.com

