Vacature: Supervisor Pack
Als Supervisor Pack vervul je een sleutelpositie in het productieproces op de afdeling Pack. Je draagt
zorg voor het optimale verloop van de dagelijkse processen zoals productieoutput, veiligheid en kwaliteit.
Hierbij stuur je de Teamleiders aan, die vervolgens de Lijnoperators, Pompwagen chauffeurs en
Productiemedewerkers aansturen. Dit zijn ongeveer 140 medewerkers per ploeg. Je zorgt voor een
schone en opgeruimde werkplek (5S) en houdt toezicht op de naleving van relevante Arbo-regels. Je
rapporteert periodiek aan de Operations Manager Pack.

Jouw taken









Zorgen voor een goede staat van onderhoud van ter beschikking staande productie(hulp)
middelen door tijdig onderhoud, reparatie en/of vervanging;
Vakinhoudelijk adviseren van ondergeschikten;
Houden van werkoverleg;
Bijdragen aan procesontwikkelingen en procesverbeteringen;
Controles uitvoeren op het productieproces, de kwaliteit en de veiligheid van het machinepark;
Afstemming met de ondersteunende afdelingen en jobcoaches van de uitzendbureaus;
Efficiënt en effectief inzetten van mens en machine t.b.v. het productieproces;
Aansturen van de Teamleiders, Lijnoperators, Pompwagenchauffeurs en Productiemedewerkers.

Jouw verantwoordelijkheden








Leiding geven aan de afdeling Pack en afstemmen van de uit te voeren werkzaamheden met
intern betrokken afdelingen zodat productiedoelstellingen (productieoutput en kwaliteit) worden
gerealiseerd;
Plannen van klantorders;
Aansturen van het productieproces;
Optimaal verloop van dagelijkse processen;
Opstellen van ploegenroosters, inclusief vervanging van zieke en afwezige collega’s;
Procesontwikkeling en verbetering;
Tijdige en volledige rapportage aan de Operations Manager Pack.

Wat neem jij mee?






Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Beheersing van verdere
talen is een pré;
MBO+ in een (productie) technische of bedrijfskundige richting;
5-7 jaar leidinggevende ervaring binnen een productieomgeving, AGF is een pré;
Ervaring met een ERP systeem;
Ervaring met het uitvoeren van verbetertrajecten en procesoptimalisatie (LEAN, TPM, 5S).

Competenties






Leidinggeven;
Communiceren;
Plannen en organiseren;
Besluitvaardigheid;
Realisatie van doelen.

Wat biedt van Oers United?






Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming;
Ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zowel binnen het eigen vakgebied als daarbuiten;
Een informele en persoonlijke werksfeer;
Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
In 2018 iedere twee weken een groentepakket.

Wie is van Oers United?
Van Oers United is een internationaal opererende producent en leverancier van jaarrond verse groenten,
actief op zowel de Europese markt als daarbuiten. Van Oers United heeft eigen teeltlocaties in onder
andere Nederland, Marokko, Ethiopië en Senegal.
Centraal binnen onze onderneming staan onze klanten. Dagelijks spannen wij ons met elkaar in om hen
zo goed mogelijk te bedienen. Wij zijn in staat om snel de beste kwaliteit producten te leveren omdat wij
de keten zo kort mogelijk houden.
Trots zijn wij op onze kundige vakmensen. Met elkaar maken het verschil. Kernwoorden binnen onze
organisatie zijn daadkracht, vakmanschap en betrokkenheid. Van Oers United ziet de kracht van
getalenteerde medewerkers als cruciaal voor het succes van Van Oers United.

Procedure
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Bij indiensttreding zullen
werknemers worden gevraagd om een recente Verklaring Omtrent het Gedrag aan te leveren zonder
bezwaar.

Reactie
Ben jij geïnteresseerd in deze functie, dan zien we jouw motivatiebrief met CV met belangstelling
tegemoet. Je kunt deze sturen naar sollicitatie@vanoersunited.com, onder vermelding van de vacature
‘Supervisor Pack’.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

