Ben jij die topper met leidinggevende kwaliteiten, die hygiëne hoog in het vaandel heeft staan en
nauwgezet kan werken? Zoek jij een uitdaging waar je met een klein team werkt aan hoogwaardige
grondstoffen voor de humane vaccinindustrie? Dan biedt V-P-I in Biddinghuizen jou een mooie kans.

V-P-I Caring for Life
Assistent Productieleider
V-P-I in Biddinghuizen is toonaangevend in de productie van vaccineieren, die dienen als grondstof
voor de internationale farmaceutische industrie. Het bedrijf is onderdeel van de life science
onderneming Groupe Grimaud, een Frans familiebedrijf, actief in o.a. genetica en biofarmacie.
In een hypermoderne broederij in Biddinghuizen produceert V-P-I onder streng gecontroleerde
omstandigheden broedeieren als grondstof voor de humane vaccinindustrie. Kwaliteit en hygiëne zijn
hier op het hoogste niveau. In verband met de vraag wordt de capaciteit op dit moment uitgebreid. Er
is behoefte aan een Assistent Productieleider, die mede leiding geeft aan de vaccinbroederij en de
medewerkers en de dagelijkse gang van zaken organiseert. Bij V-P-I zijn de lijnen kort en is er volop
ruimte om zelfstandig en slagvaardig te werken.

Functie
Verantwoordelijk voor productie van hoogwaardige farmaceutische grondstoffen
•
•
•
•
•
•

Organisatie en aansturing van het productieproces, waarbij je verantwoordelijk bent voor het
broedtechnisch management, waaronder het instellen en controleren van het broedproces.
Je geeft sturing en coaching aan 10-15 medewerkers op een correcte uitvoering van de
werkzaamheden volgens werkinstructies met strikte hygiëne- en schoonmaakprotocollen.
Je draagt zorg voor een nauwgezette en accurate administratie van procesinformatie en de
juiste afleverdocumenten. Je analyseert gegevens en komt met verbetervoorstellen.
Vertalen van de orderplanning naar personeelsplanning, de inlegplanning van broedeieren en
de transportplanning van zowel de aanvoer als de afvoer.
Je monitort en bewaakt de kwaliteit van de vaccineieren door analyse van de
productieresultaten die de farmaceutische industrie terugkoppelt.
Je rapporteert aan, vervangt bij afwezigheid en ondersteunt de Bedrijfsleider en draagt samen
zorg voor personeelsplanning, onderhoud, contact met facilitaire bedrijven, etc.

Profiel
Leider met oog voor hygiëne, accuraat in planning en administratie en inzicht in techniek
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding levensmiddelentechnologie, kwaliteit, bedrijfskunde,
(proces)techniek, diergezondheid, etc.
2-5 jaar werkervaring, bij voorkeur in een kritische of high-care productieomgeving.
Leidinggevende ervaring is een pre, maar niet vereist.
Affiniteit met techniek is een pre.
Bereidheid tot het draaien van storings- en weekenddiensten.
Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.

Competenties
•
•
•
•
•
•

Goede organisatorische en planningsvaardigheden.
Accuraat, datagericht.
Analyseren van cijfers en vertalen naar inzichtelijke informatie.
Goede communicatieve vaardigheden.
Teamspeler, gericht op samenwerken.
Hands-on mentaliteit. Handelend optreden waar nodig.

Standplaats
Biddinghuizen

Aanbod
V-P-I is als onderdeel van Groupe Grimaud, een specialistisch bedrijf dat broedeieren levert aan de
humane vaccinindustrie en zich onderscheidt op kwaliteit waardoor groei wordt gerealiseerd. Mede
dankzij het doorzettingsvermogen, het enthousiasme en de inzet van de medewerkers zien ze ook
voor de aankomende jaren volop mogelijkheden tot groei. Je maakt deel uit van een gemotiveerde en
slagvaardige organisatie, waarbij je ruimte krijgt voor het inbrengen van ideeën en je ambities waar te
maken. V-P-I zet sterk in op ontwikkeling van de eigen medewerkers.

Reageren
V-P-I heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Assistent Productieleider voor de
vaccinbroederij in Biddinghuizen uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Jan Borgers, telefonisch bereikbaar op +31 622 412 514.
Sollicitaties via www.ceresrecruitment.nl.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

