Meewerkend Voorman / Productieleider brouwerij (40uur)
vandeStreek bier is per direct op zoek naar een ervaren kracht om ons productieteam aan te sterken.
Binnen het productieteam is het packaging team is verantwoordelijk voor het verpakken van onze
producten in fles, blik & fust.
In deze functie houd je je actief bezig met de productieplanning en bijbehorende personele planning
in de brouwerij. Tevens zie je toe op de kwaliteit en hou je toezicht op de veiligheid, terwijl je actief
samen met het team zorgt dat de productieresultaten gehaald kunnen worden. De functie omvat alle
hieruit voorvloeiende taken, zoals de inkoop van grondstoffen, administratieve taken alsmede
continu verbeteren van onze processen.

Kenmerken die goed bij ons passen
•
•
•
•
•

Zelflerend
Leergierig
Oplossingsgericht
Vooruitdenker
Zelfstarter

Taken
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor het maken, beheren en halen van de productieplanning en daaruit
voorvloeiende personele planning.
Verantwoordelijk voor het aansturen van het packaging team (4-6 pax)
Verantwoordelijk voor het signaleren, verbeteren en implementeren van processen.
Verantwoordelijk voor de bewaking van de administratieve processen
Verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteitsprocessen
Mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten
Actieve rol in bedienen afvulmachines en verpakken van onze producten

Vereisten
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in een soortgelijke omgeving of functie
Je hebt ervaring met het dagelijks aansturen, motiveren en laten excelleren van een team
Je hebt technisch inzicht, bent pro-actief, hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
Je hebt uitstekend probleemoplossend vermogen
Liefde voor (craft) bier (mag opbloeiend zijn)

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een sleutelfunctie in een jong en ambitieus team
Ruimte voor scholing / persoonlijke ontwikkeling
Marktconform salaris
Een pensioenregeling

Solliciteren?
Stuur jouw motivatie en CV zo snel mogelijk naar Sander van de Streek - Sander@vandeStreek-bier.nl
Vragen? Schroom niet om te bellen 0642400565
vandeStreek bier BV | Ontariodreef 43 | 3565BC | Utrecht
Bestelling@vandeStreek-bier.nl | 030 7371255

