“ SAMEN STERK IN KOEK & BANKET”
De Banketgroep is een toonaangevende producent van koek en banket (Branded en
Private label) op zowel de Nederlandse als de Europese markt en in sommige subsegmenten, zoals de (stroop)wafel markt, zijn we marktleider. Vanuit een sterke positie
op onze thuismarkt, hebben we een meer dan solide export markt uitgebouwd, die
inmiddels de thuismarkt overtreft. Onze kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, kennis en
innovatiekracht zorgen samen voor een grote meerwaarde voor consumenten, retailers
en out-of-home klanten.
Banketgroep is onderdeel van Biscuit International en Europees marktleider in de Private
Label koek en banket categorie.
Wij zoeken voor onze locatie Tilburg een gedreven

HOOFD PRODUCTIE
Fulltime, 3-ploegen
Doel van de Functie:
Het betreft een baan voor 36 uur per week in ploegendienst. Als Hoofd productie ben je
verantwoordelijk voor de realisatie van de productie zodanig dat de overeengekomen
hoeveelheden tijdig en volgens de voorgeschreven kwaliteit en receptuur tegen optimale
kosten in een veilige werkomgeving wordt opgeleverd. De ploegleider is hierbij
verantwoordelijk voor de aansturing van de dagelijkse directe leiding, aansturing en
coördinatie van het productie- en verpakkingsproces van de toegewezen (vaste) ploeg.
Jouw taken als Hoofd Productie zijn o.a.:
 De mate van realisatie van productie- en productiviteitsnormen (verbruik,
manuren, materialen, variabele kosten) alsmede de mate van realisatie van de
kwaliteitsnormen (dit in een veilige werkomgeving);
 De doelmatigheid en de mate waarin de beschikbare capaciteit wordt ingezet en
de werkverdeling;
 Het zorgdragen voor de handhaving van de regels op het gebied van arbo,
veiligheid milieu, kwaliteit en hygiëne;
 Het signaleren van knelpunten, meedenken in oplossingen en het uitvoeren van
verbeterprocessen in het productie – en verpakkingsproces;
 De mate waarin de medewerkers binnen de toegewezen ploeg presteren
(doelmatigheid, inzetbaarheid, verzuim, motivatie en werksfeer).
Jij bent een Hoofd Productie, waarvan wij verwachten:
• Minimaal MBO+ denk- en werkniveau, verkregen door opleiding en werkervaring;
• Leidinggevende ervaring binnen een productieomgeving;
• Ervaring in de levensmiddelenindustrie en TPM, 5S of gelijksoortige ervaring is
een pré;
• In staat om gestructureerd te handelen en proactief te werken;
• Je bent een leidinggevende die de durf heeft om mensen aan te spreken op
gedrag en andere zaken;
• Je bent gedreven, overtuigend, daadkrachtig, een teamspeler, resultaatgericht,
oplossingsgericht, integer en betrouwbaar;
Wij bieden jou:
• Een uitdagende baan binnen een prettige en informele werkomgeving.
• Een prima salaris, afgestemd op jouw achtergrond en ervaring.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een dynamisch bedrijf, waar eigen initiatief zeer gewaardeerd wordt.
• Volop ontwikkelingsmogelijkheden.

Banketgroep heeft zeven bakkerijen verspreid over Nederland en Duitsland. Op ons
hoofdkantoor in Tilburg, zijn naast de Directie, de verkoopafdelingen voor Nederland en
Export, de afdelingen Marketing, Supply Chain, F&A, Inkoop, ICT en HR gevestigd.
Binnen Biscuit International, beschikken we over 12 bakkerijen en een brede portfolio
aan producten die het grootste deel van de koek en banket categorie in Europa afdekken.
Wil jij ons komen versterken?
Stuur dan een korte motivatie en jouw CV naar Liliane Broekmans, Senior HR Adviseur
via LBroekmans@biscuitinternational.com Indien je meer wilt weten over deze vacature,
dan kun je contact opnemen met Gerard Hannema, Plantmanager via
GHannema@biscuitinternational.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

