VACATURE PRODUCTIELEIDER
Ouwehand Visverwerking B.V. is een toonaangevend bedrijf in de visverwerkende
industrie en wij staan in binnen- en buitenland bekend om onze haringproducten.
Wij leveren deze unieke producten zowel aan andere visverwerkende bedrijven,
de visdetailhandel én aan vrijwel alle grote retailers in Nederland, België en
Duitsland. Bij ons staat de kwaliteit van onze producten voorop en Ouwehand
Visverwerking B.V. is in het trotse bezit van het IFS, BRC en MSC-certiﬁcaat.
Ouwehand Visverwerking B.V. is onderdeel van PP Group. PP Group is een
Katwijks visserijbedrijf dat door de jaren heen is uitgegroeid tot een wereldwijd
opererend visserijconcern met bijna 8000 medewerkers. PP Group vangt zelf vis
met eigen schepen, slaat deze op in eigen koelhuizen en verwerkt de vis in eigen
fabrieken. Hiermee heeft PP Group het hele traject from wild catch to delivery
onder haar beheer.

Ben je op zoek naar een uitdagende en veelzijdige baan in de foodsector? Dan is deze baan iets voor jou!
Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe collega
. voor de full�me func�e van productieleider.
De func�e
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het productieproces van ons bedrijf en ben je de
onmisbare schakel tussen het management en de medewerkers. Je geeft op een motiverende wijze dagelijks leiding aan jouw
team in de productie en zorgt voor een eﬃciënte en eﬀectieve inrichting van de productieafdeling. Je voert de
productieplanning uit en stuurt bij waar nodig. Snel schakelen is voor jou geen probleem. Daarbij zie je erop toe dat het
vastgestelde kwaliteitssysteem en de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Je hebt technisch inzicht en
bepaalt in overleg met de technische dienst wanneer onderhoud of reparaties moeten plaatsvinden aan de machines, op zo’n
manier dat de productie daar zo min mogelijk hinder van ondervindt.
Kortom, jouw rol bij de inzet van mensen, machines en materialen is cruciaal om tot een goed eindproduct met constante
kwaliteit te komen.
Wat heb je nodig?
• Een afgeronde MBO-opleiding Voedingsmiddelentechnologie of een aanverwante food opleiding.
• Minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie in de voedingsmiddelenindustrie.
• Technische kennis en kennis van productieprocessen.
• Goede beheersing de van Engelse taal.
• Je bent enthousiast, leergierig, ﬂexibel en hebt geen 9-tot-5-mentaliteit.
• Af en toe in het weekend werken vind je geen probleem
Voldoe je niet aan alle voorwaarden, maar denk je wel dat de functie jou goed zou passen?
Ook dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.
Wij bieden
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met jouw kennis en ervaring.
• Een afwisselende functie in een succesvol en groeiend concern met uitzicht op een vaste dienstbetrekking.
Interesse? Stuur een motivatiebrief met cv naar de afdeling Personeelszaken via sollicitaties@ouwehand.com.
Voor nadere informatie over de functie kan contact worden opgenomen met mevrouw M. Remmelzwaal,
HR Manager van Ouwehand Visverwerking B.V. via 071 40 511 11.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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