Meewerkend teamleider inpak
Heb jij ervaring in het aansturen van een team en weet jij de productieopdrachten met je team binnen de
gestelde voorwaarden te realiseren? Zorg jij met jouw kennis van verpakkingslijnen voor een ongestoorde
voortgang van het productieproces? Wil jij deel uitmaken van de productieorganisatie van een leverancier
van hoogwaardige banketproducten, zoals eierkoeken, meringues, koekjes en cakeproducten? Dan willen
wij graag kennis met jou maken!
Wat ga je doen?
• Je geeft dagelijks aansturing en leiding aan de medewerkers op de inpakafdeling.
• Je realiseert dagelijks de productieopdrachten samen met je team binnen de gestelde voorwaarden.
• Je beoordeelt de kwaliteit van de producten en de werkzaamheden (oa metaaldetectie en etikettering)
aan de hand van geldende productienormen.
• Je zet beschikbare middelen op een efficiënte, doelmatige en veilige manier in.
• Je waarborgt alle technische en technologische aspecten.
• Je zorgt voor tijdige en adequate rapportages en administratie.
Wie ben jij?
• Je hebt een mbo opleiding, bij voorkeur richting de levensmiddelentechnologie of techniek.
• Je hebt bij voorkeur 5 jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie in de voedingsmiddelenindustrie .
• Je hebt ervaring met mensen instrueren, begeleiden en leidinggeven.
• Je ziet het continu verbeteren van je team, jezelf en processen als een uitdaging .
• Je bent bekend met HACCP, BRC en IFS.
• Je kunt goed overweg met Microsoft Office (Excel, Word, Outlook).
Wie zijn wij?
In onze bakkerij worden elke dag de lekkerste ambachtelijke banketproducten gemaakt: zoals eierkoeken,
meringue en schuimproducten, cake producten en koekjes. Daarnaast is de Maro specialist in bake-off
beslag en deeg voor het afbakken van verse producten op de winkelvloer of voor de consument thuis. Onze
afnemers zijn zowel bekende retailers als groothandels en out-of-home klanten.
Kwaliteit en voedselveiligheid en innovatie zijn belangrijke normen in ons bedrijf. Als meewerkende
teamleider inpak ben je met je afdeling de laatste schakel in het proces voordat onze producten op
transport naar onze klanten gaan.
Wat bieden wij?
Wij bieden een fulltime werkweek (36 uur) in onze bakkerij te Berkel-Enschot. Als meewerkend teamleider
Inpak heb je een zelfstandige functie waarin je je passie voor kwaliteit, techniek en mensen volledig kwijt
kunt. We bieden een marktconform salaris conform de CAO voor zoetwarenindustrie.
Geïnteresseerd?
Zie jij het helemaal zitten om de drijvende kracht achter de inpakafdeling van Banketbakkerij De Maro te
worden en herken jij jezelf in het profiel? Stuur dan je cv en motivatie via administratie@demaro.nl tav
Monique Verlaan. Voor meer informatie over de functie kun je ook contact opnemen met Monique
Verlaan via telefoonnummer:013-5385160.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

