Ben je in het bezit van een MBO-4 diploma? Beschik je over ruime ervaring in de Productie
en/of Voedselverwerkingsindustrie? Presteer je op je best in een dynamisch en soms
hectische omgeving? Ben je gek op vis en wil je doorgroeien naar een leidinggevende functie
of heb je die ruimschoots in huis? Dan hebben wij voor jou dé nieuwe uitdaging als;

Teamleider Verpakken
40 uur per week
Wat ga je doen

Op de afdeling Verpakken staan diverse verpakkingslijnen. Onze producten worden verpakt via een
geautomatiseerd proces waarbij het belangrijk is de vis voor elke specifieke klant in de juiste
verpakking komt voorzien van de juiste informatie. Als Teamleider Verpakken is het jouw
verantwoordelijkheid om toe te zien op de accuraatheid en juistheid van dit proces. Dit doe je onder
andere door je medewerkers te instrueren, te trainen en te informeren op het moment dat zij vragen
hebben. Daarnaast is het belangrijk dat je je dagelijks op de hoogte stelt van nieuwe
verpakkingsmaterialen en informatiebronnen die meegeleverd moeten worden. Met hulp van je
team, dat bestaat uit ongeveer 20 operators en 6 allround operators welke werken verdeeld in een
dagdienst en weekenddienst en indien nodig een avonddienst, zorg je dat de gevraagde productie
ook geleverd wordt. Indien nodig, stel je de personeelsplanning bij, afhankelijk van de drukte qua
verwerking.
Als Teamleider begrijp je dat je een voorbeeldfunctie hebt in het opvolgen en naleven van regels die
binnen Profish van toepassing zijn. Het is voor jou dan ook geen moeite om anderen hierop aan te
spreken wanneer dit nodig is. Aanvullend zijn de volgende werkzaamheden ook onderdeel van je
functie:
 Registreren en bijhouden van jouw medewerkers in een matrix;
 Uitvoeren van verschillende controles op de werkzaamheden;
 Behalen van de vooraf bepaalde doelstellingen;
 Meedenken over het optimaliseren van de productie - en goederenstroom;
 Constateren en rapporteren van afwijkingen om daarmee een verbetering door te voeren;
 Periodiek overleg met je Sectorleider inzake ontwikkeling productie en team.

Wat breng je mee








In ieder geval MBO+ denk -en werkniveau en een afgeronde opleiding MBO-niveau 4;
Relevante ervaring in de productie en/of voedselverwerkingsindustrie;
Begrip en ervaring met een hoge omloopsnelheid van producten;
Ervaring met leidinggeven of de wens om dit verder te ontwikkelen;
In het bezit van kennis over kwaliteitssystemen en voedselveiligheid;
Planning & organisatie, stressbestendigheid, proactief en duidelijke communicatie;
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, beheers je ook Engels en Duits
dan is dat een pré.

Wie zijn wij

Al meer dan 25 jaar leveren wij vers voorverpakte visproducten aan de Retail, horeca en
institutionele markt. Eerst vanuit IJmuiden, sinds 1999 vanuit Twello. We verwerken en verpakken vis
met de modernste technieken. Door de perfecte, centrale ligging zijn we in staat om onze klanten
optimaal te bedienen en zijn we inmiddels één van de grootste leveranciers van voorverpakte vis aan
de Retail. We streven voortdurend naar nieuwe ideeën en concepten waarmee we onze innoverende
rol kunnen behouden. Bij Profish stap je binnen in een dynamische wereld met zo’n 200 vaste
collega’s en ruim 150 uitzendkrachten. In het team van Verpakken werk je samen met je collega
Teamleiders en rapporteer je aan de Sectorleider.

Wat mag je van ons verwachten
Een afwisselende, leuke en verantwoordelijke baan waarin je je verder kunt ontwikkelen. Je komt te
werken in een groeiende organisatie met ruimte voor eigen initiatief. Daarnaast bieden we je een
marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

Meer informatie
Heb je interesse en wil je inhoudelijk meer over de functie weten? Bel met Roy Houtop
(Sectorleider) via 0571 – 28 77 80 of stel je vragen via r.houtop@profish.nl.

Enthousiast geworden

Ben je enthousiast geworden over de functie van Teamleider Verpakken? Dan ontvangen we graag je
CV en motivatiebrief, die mag je sturen naar hrm@profish.nl t.a.v. Liesbeth Hekkers, HR adviseur.

