Hearthside Europe in Leerdam is een internationaal opererende, succesvolle en
toonaangevende producent van nutritionele voedingsrepen. Het modern ingericht en
sterk geautomatiseerd bedrijf werkt voor afnemers in de gehele wereld. Hearthside
Europe onderscheidt zich daarbij door een hoge graad van expertise op het gebied
van exclusieve receptuur voor o.a. dieet-, sport- en functionele food-repen. Bij
Hearthside Europe werken ruim 200 medewerkers en het bedrijf is sterk groeiend.
Hearthside Europe is onderdeel van het Amerikaanse Hearthside Food Solutions en
werkt volledig op B2B basis.
Ben jij die motivator die met zijn team de productie in goede banen kan leiden? Verlies jij de
balans tussen kwaliteit en kwantiteit niet uit het oog? Lees dan snel verder!

Line Supervisor
40 uur per week

De functie
In je rol als Line Supervisor geef je leiding aan een productieteam en denk je proactief
mee over productie- en procesverbeteringen. In deze positie rapporteer je aan de
Production Supervisor.
Daarnaast zijn jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
- Coördinatie van de activiteiten van het toegewezen productieteam;
- Input geven op de weekplanning;
- Up-to-date houden van de opleidingsmatrix van het toegewezen team;
- Input geven aan de Production Supervisor in het beoordelingsproces;
- Verantwoordelijk voor kwaliteit, hygiëne, veiligheid en arbeidsomstandigheden.
Jouw profiel
Deze functie is voor jou interessant als jij in staat bent prioriteiten te stellen. Door jouw sterke
communicatieve vaardigheden weet jij als geen ander hoe je medewerkers moet motiveren.
Daarnaast herken jij jezelf in de volgende profielschets:
- Mbo-diploma niveau 3 of bijvoorbeeld een VAPRO B certificaat;
- Minimaal twee jaar ervaring in een vergelijkbare rol, binnen een productieomgeving;
- Ervaring in het werken binnen kwaliteitssystemen;
- Ervaring in het werken met de gangbare ERP-systemen en MS-Office.
De procedure
Wij hechten er waarde aan om een elkaar goed te leren kennen alvorens we ‘ja’ tegen elkaar
gaan zeggen. Als het kennismakingsgesprek positief is verlopen volgt er nog een gesprek.
Voorafgaand aan dit tweede gesprek doe je ook een digitale test, die betrekking heeft op
jouw normen en waarden. Wij gaan immers voor de beste match met onze collega’s.

Wij bieden
 Dynamische baan in een leuk en enthousiast team;
 Marktconform salaris;
 Uitzicht op een vast contract;
 25 vakantiedagen en 15 ATV-dagen bij een fulltime dienstverband;
 Ploegentoeslag 12,5% per 4 weken;
 Vaste eindejaarsuitkering ter hoogte van 3%;
 Zeer gunstige pensioenpremie regeling;
 Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.
Interesse gewekt?
Wil je aan de slag in een ambitieus en exclusief bedrijf? En zo meebouwen aan een
snelgroeiende organisatie? Stuur dan je CV en motivatie naar
recruitment@hearthsidefoods.nl. Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met
Albert Vrieling via 06-54308161.

NB. Een social media screening maakt deel uit van de werving & selectie procedure.

