Solina
Productie Manager
Heb jij minimaal drie jaar ervaring als Productie Manager in een food omgeving en ben jij een echte
people manager? Ben jij graag de motor van een team en ben jij goed in het signaleren van
knelpunten en het initiëren van structurele oplossingen? Dan heeft Solina een mooie uitdaging voor
jou!
Solina Group is een toonaangevende Europese leverancier voor de hartige voedingsindustrie. Solina
is opgericht in 2012 en uitgegroeid tot een bedrijf met productielocaties in 17 landen en circa 2.050
medewerkers. Wereldwijd levert Solina Group aan 75 landen.
Met haar expertise en passie om voedingsoplossingen te creeren wil Solina bijdragen aan de
productie van kwalitatief goed voedsel: lekker, gezond en milieuvriendelijk. Solina is in staat om de
kennis en knowhow in de wereldwijde voedseltrends te combineren met de unieke regionale smaken
en culturen.
Solina Netherlands bestaat uit twee productielocaties. In Rotterdam worden smaak- en functionele
ingredienten melanges geproduceerd. In de ‘natte’ fabriek in Nieuw-Vennep worden sausen,
dressings en marinades geproduceerd. Voor Solina zijn we op zoek naar daadkrachtige Productie
Manager voor de productielocatie in Nieuw-Vennep.

Functie
Verantwoordelijk voor het operationele productieproces van de site in Nieuw-Vennep
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als coachend leider van 4 teamleiders zorgen voor de verdere professionalisering van de
productielocatie en het stimuleren van het eigen initiatief van de ongeveer 80 medewerkers.
De Productie Manager rapporteert aan de Supply Chain & Operations Manager.
Verantwoordelijk voor de planning, organisatie, kwaliteitscontrole en veiligheid op de
productielocatie in Nieuw-Vennep.
Zorgdragen voor de implementatie en naleving van het centrale beleid en procedures van
Solina.
Innovatie stimuleren en verbeteringen voorstellen om de productiviteit, kwaliteit en veiligheid
te verhogen.
Nauw betrokken bij het ontwikkelen en realiseren van toekomstplannen en
investeringsprojecten.
Je zorgt voor rapportage en communicatie over KPI’s en bewaakt de effectiviteit van de
productie en het magazijn.
Je stelt duidelijke eisen en je geeft noodzakelijk afspraken, condities en randvoorwaarden aan
je team.
Samen met de teamleiders zorg je voor een goede personeelsplanning.
Het signaleren en analyseren van knelpunten en het initiëren van structurele oplossingen.

Profiel
Hands-on Productie Manager met people managementvaardigheden
Functie-eisen
•
•
•
•

Hbo werk- en denkniveau, richting levensmiddelentechnologie, procestechnologie of techniek.
Minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring binnen een productieomgeving, bij voorkeur binnen
de voedingsmiddelenindustrie.
Kennis van ERP-software en kwaliteitssystemen.
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•

Leidinggevende en organisatorische vaardigheden.
Analytisch, systematisch en gestructureerd.
Teambuilder, people manager.
Cijfermatig inzicht, kostenbewust.
‘Hands-on’ mentaliteit.
Verantwoordelijkheidsgevoel, eigenaarschap.
Durft beslissingen te nemen.

Standplaats
Nieuw-Vennep

Aanbod
Solina biedt de juiste kandidaat een veelzijdige functie in een internationaal bedrijf met een open en
ondernemende cultuur. Zeer professionele werkomgeving, waar je de ruimte krijgt voor initiatief. De
arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en ervaring van de
kandidaat.

Reageren
Solina heeft de Werving en Selectie voor de vacature Productie Manager exclusief uitbesteed aan
CeresRecruitment. Voor meer informatie kun je terecht bij Aniek de Boer telefonisch bereikbaar op 06
51 954 881. Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.nl. Uitgebreide informatie over de
organisatie is te vinden op www.solina-group.com. Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit
van de procedure.

