Shift Manager
Ben jij een pro-actieve, resultaatgerichte en daadkrachtige Shift Manager die het realiseren van de
productieplanning samen met de productieteams ziet als een uitdaging? Haal jij energie uit het coachen
van medewerkers om het iedere dag weer een stukje beter te doen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ter
vervanging in verband met ziekte zijn wij op zoek naar een Shift Manager voor de duur van minimaal
een jaar.
Wie zijn wij?
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands bedrijf in een
internationale omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde
merkenfabrikant te zijn, met de merken Verkade en Sultana. Ruim 300 ambitieuze en gemotiveerde
medewerkers werken dagelijks met plezier aan de sterke marktposities van onze merken binnen de
categorieën biscuits, tussendoor en chocolade. Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van de
consumenten en klanten. Duurzaamheid en efficiency zijn hierbij belangrijke pijlers.
Koninklijke Verkade is sinds 2014 onderdeel van Yildiz Holding. Yildiz Holding, CEEMEA's grootste
voedingsmiddelenorganisatie, heeft zijn business in koek en chocolade bij elkaar gebracht onder de
nieuwe wereldwijde onderneming: pladis (www.pladisglobal.com). pladis is een wereldwijde leider in
koek en zoetwaren met activiteiten in 120 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en
Amerika. Onder pladis vallen 36 fabrieken in 13 landen met ruim 26.000 werknemers. Met het streven
naar "we promise hapiness to the world with every bite", verrijkt de organisatie de consumenten met
producten in zoete en hartige koekjes, wafels, cake, chocolade, kauwgom en snoep.
De Shift Manager is werkzaam in een 3-ploegendienst en is, samen met de productieteams,
verantwoordelijk voor het realiseren van de productieplanning in de desbetreffende shift. In het totaal
werken er ruim 200 medewerkers binnen de Supply Chain organisatie, waarvan het merendeel werkt in
de productie.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden
 Aansturen, motiveren en waar nodig ondersteunen van de teamleden uit de productieteams in de
desbetreffende shift;
 Initiëren van verbeteringen in efficiency aan de productielijnen;
 Ingrijpen bij en het onderzoeken van problemen aan de productielijnen;
 Overleggen en prioriteiten stellen met collega’s van verschillende afdelingen, zoals Supply Chain
Planning, Maintenance, QHSE en Warehouse;
 Toezien op de naleving van de huisregels en veiligheids- en kwaliteitsreglementen binnen de
shift;
 Zorgdragen voor veiligheid in de fabrieksorganisatie;
 Verzorgen en presenteren van diverse productierapportages en het verstrekken van overzichten
aan de Area Managers en Operations Manager.
De Shift Manager rapporteert aan de Operations Manager en is onderdeel van een
resultaatverantwoordelijk middenkader management team.

Wie ben jij?
Jij bent een pro-actieve, resultaatgerichte en zelfstandige Shift Manager met een echte hands on
mentaliteit. Je bent initatiefrijk en beschikt over goede organisatieskills. Je haalt energie uit het coachen
van medewerkers in de productieteams en neemt dan ook de tijd om hen te helpen om het iedere dag
weer een beetje beter te doen.
Verder beschik jij over:
 HBO werk- en denkniveau met minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen een
productiebedrijf;
 Cursus-/opleidingscertificaten voor Project Management;
 Kennis van bedrijfseconomie, het productieproces en werken in een teamorganisatie;
 Geldig BHV certificaat;
 Kennis van GMP, LEAN, HACCP, ISO, BHV en ARBO, VCA VOL en MS Office
 Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal.
Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met bekende
Hollandse merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Je
hebt binnen deze functie veel verantwoordelijkheden en een breed takenpakket waarin je al je
kwaliteiten kwijt kunt. Wij bieden verder een marktcomform salaris en een goed secundair
arbeidsvoorwaardenpakket. Het betreft een dienstverband voor de periode van minimaal een jaar.
Tenslotte krijg je, als werknemer van Verkade, uiteraard gratis koekjes!
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Koninklijke Verkade NV, ter name van Mandy van Dijk, HR Adviseur,
naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van ‘Sollicitatie Shift Manager’.
Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over werken bij Verkade kun je contact opnemen met
Mandy van Dijk, telefoonnummer 075 – 6556 120.
- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -

