Wij zoeken met spoed naar een:

Teamleider Kookafdeling - Fulltime
Bij Van der Moolen Foodgroup koken we dagelijks pasta, noedels en rijst voor onze klanten
in Nederland. Het zijn grote volumes van ongeveer 10.000 kilo per dag. Het team op de
kookafdeling bestaat uit 10 betrokken collega’s, die samen de schouders eronder zetten en
met plezier en humor de klus klaren. Om in verschoven diensten te kunnen werken (van 6
tot 15 en van 10 tot 18 uur) hebben wij twee ervaren teams nodig. Er is al een Teamleider,
maar wij zoeken een tweede Teamleider. Een groot deel van onze diverse processen is
geautomatiseerd en gestandaardiseerd, om dagelijks zoveel mogelijk klanten met een
constante kwaliteit te kunnen bedienen.
Naast onze kookafdeling maakt Van der Moolen Foodgroup sinds 1966 noedels. De beste
noedels in Europa, dat durven wij wel te zeggen. De noedels vinden afzet in de
groothandel, de retail en de foodservice. Wij leveren in Nederland, Duitsland, België en
Engeland. In totaal werken er in ons bedrijf 25 personen.

Functie
Hoe ziet jouw functie van Teamleider eruit?
Als Teamleider van de afdelingen Koken, ben je samen met je collega Teamleider
verantwoordelijk voor het zelfstandig leiden van de afdeling. Je bent continu bezig met
het realiseren van de afdelingsresultaten en zet daarvoor de benodigde mensen en
middelen in.
Je zorgt voor afstemming met je directe collega Teamleider en de Productiemanager. Je
daagt jezelf en de medewerkers van jouw ploeg uit tot het neerzetten van topprestaties
door je enthousiasme en gedrevenheid. Je realiseert de overeengekomen
productiedoelstellingen en normen. Een optimale personeelsbezetting valt ook onder
jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor Good Manufacturing
Practices (GMP) op de afdeling volgens de geldende hygiëne- en kwaliteitsstandaarden.
Ook is het optimaliseren van ARBO/veiligheid een onderdeel van jouw takenpakket.

Vacatures

Ben jij van nature een aanpakker, een geboren leider en ga je een uitdaging niet uit de
weg? Wil je werken in een fijne en dynamische werkomgeving?

vdmfoodgroup.nl/vacatures

Dan bieden wij jou:
•
•
•
•
•
•

We starten met een tijdelijk contract van 7 maanden, met een maand proeftijd en als
het ons beiden bevalt, dan zetten we dat om naar een vast contract.
Een fulltime functie voor 40 uur per week in verschoven diensten.
Verschoven dienst: maandag t/m vrijdag: 06:00 – 14:30 uur en van 10:00/18:00 uur.
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en is volgens ons salarisgebouw. Wij
hebben een eigen CAO en volgen de CAO van de gemaksvoedingsindustrie.
25 vakantiedagen. Indien er een half jaar geen verzuim is, wordt een extra vakantiedag
toegekend.
Goede pensioenvoorziening.

Wat zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•

Meerdere jaren ervaring als operator in een voedingsmiddelenfabriek of vergelijkbaar
Je bent sterk in coördinatie en communicatie
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift
Je staat voor kwaliteit en je werkt veiligheidsgericht
Je bent goed in het samenwerken met je collega’s
Je bent leergierig en wil het productieproces begrijpen
Je bent proactief en denkt na over verbeteringen

Mail naar: christel@vdmfoodgroup.nl, met je CV.

Vacatures

Als je CV interessant is, dan nodigen wij je uit voor een kennismaking bij Van der Moolen
Foodgroup en verzorgen wij graag een uitgebreide rondleiding, zodat jij een duidelijk
beeld krijgt over de functie én ons! Goed om te weten, het wervingsproces bestaat uit 2
gesprekken.

vdmfoodgroup.nl/vacatures

