Teamleider Productie
Je wordt verantwoordelijk voor je eigen productielijn waar gemiddeld 11 tot 15 operators aan
werken in een 2 of 3-ploegendienst. Daarnaast word je opgeleid door een interne trainer en
leidinggevende die jou wegwijs maken in de productie voordat je klaar bent om je eigen ploeg
aan te sturen.
Wat ga je doen?
Het coachen van jouw team zodat zij de doelstellingen kunnen behalen
Verbetermogelijkheden benoemen en daarmee aan de slag gaan
Maken van de wekelijkse personeelsplanning
Je bent veel aanwezig op de werkvloer, stuurt de operators aan en controleert of het
proces goed verloopt
Je bent verantwoordelijk voor kwaliteit, hygiëne, veiligheid en arbeidsomstandigheden
Past deze baan bij jou?
Qua persoonlijkheid ga je een uitdaging niet uit de weg en heb je graag de controle
Je hebt ervaring (minimaal 1,5 tot 2 jaar) met leiding geven en daar wil je meer mee
doen. Deze ervaring heb je bijvoorbeeld opgedaan in de Horeca, in een supermarkt of
andere vergelijkbare branches waar voeding centraal staat
Je kunt snel schakelen en je denkt in mogelijkheden
Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal
Wat biedt Hearthside?
Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden
Een goed salaris, 25 vakantiedagen en 15 ATV-dagen
Een vaste eindejaarsuitkering van 3% van het jaarsalaris, exclusief vakantietoeslag
Een ploegentoeslag van 12,5%
Reiskostenvergoeding wanneer je 10 kilometer of verder woont
Wat doet Hearthside?
Hearthside Europe in Leerdam is een internationaal en succesvolle producent van nutritionele
voedingsrepen. Het modern ingericht en sterk geautomatiseerd bedrijf werkt voor afnemers in
de gehele wereld.
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.

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.

