
 

 

Opleidingscoördinator    

  

“Bij Koninklijke Verkade maken wij met passie de allerlekkerste koek en tussendoortjes als 

dagelijks genietmoment voor onze consumenten. Dit doen wij in een veilige en gezonde werkomgeving, met 

respect voor mens en milieu en trots op onze rijke historie. We willen onze mensen continu ontwikkelen, zodat 

ze het beste uit zichzelf kunnen halen.”  

  

Jouw verantwoordelijkheden  

Het creëren van een lerende organisatie is een belangrijke ontwikkeling binnen Verkade met als doel te zorgen 

voor een gestandaardiseerde leermethode en een visie op opleiden. Op deze manier kunnen we inspringen op 

de wisselende marktvraag en zorgen voor een organisatie die klaar is voor de toekomst.   

  

Als opleidingscoördinator ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitrollen van een plan om onze collega's 

op verschillende niveaus op te leiden. Dit kan zijn door een externe training op te zetten, maar net zo belangrijk 

door een plan te maken voor het bijhouden van de interne certificaten. Daarnaast worden onze collega’s 
regelmatig online getraind op verschillende onderwerpen, als metaaldetectie of voedselveiligheid.   

  

Binnen Verkade werken we met de TWI methode; die gelooft niet in slechte medewerkers, maar alleen dat 

mensen slecht opgeleid zijn. Het is dus belangrijk dat je zorgt voor een plan om 

altijd voldoende getrainde TWI trainers/auditors te hebben, die de gestandaardiseerde processen en kwaliteit 

kunnen waarborgen.   

  

Je bent dus verantwoordelijk voor het bouwen en bewaken van het opleidingsproces. Je volgt de 

ontwikkelingen in de markt en je zorgt dat ons Learning Management Systeem, TWI structuur en 

opleidingsplannen up to date zijn. Op basis van jouw bevindingen, richt je de processen in en spar je hierover 

met HR en/of de Operations team.  

  
Je bent onderdeel van het Operations Team waarin je nauw samenwerkt met drie Productieleiders en drie 

Excellence Specialisten.  

  
Musthaves  

• HBO werk- en denkniveau   

• Communicatie skills – je weet mensen op verschillende niveaus te bereiken en te overtuigen van jouw 

plannen  

• Ervaring met productieprocessen - je wordt blij van de hands on mentaliteit op de werkvloer en bent 

een verbindende factor   

• Ervaring met TWI processen en in het bezit van een TWI certificaat (schrijver, trainer of auditor)  

• Ervaring met inrichting en beheer van Learning Management Systeem  

• Kennis van HACCP, ISO, GMP  

• Lean / Sixsigma Green belt certificaat  

 

Wat kan je verwachten van ons  

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. Je wordt 

onderdeel van een enthousiast, compact team en staat in nauw contact met andere afdelingen, 

zowel operations als ondersteunde afdelingen. Tenslotte krijg je, als werknemer van Verkade, uiteraard veel 

koek! Om die reden bieden we ook diverse opties om bijvoorbeeld voordelig te sporten of een fietsenplan aan!   

  

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, Sultana, Godiva, Cars en McVitie’s. Bijna 300 ambitieuze en gemotiveerde medewerkers 

werken dagelijks met plezier aan de sterke marktposities van onze merken binnen de categorieën koek, 

chocolade, tussendoor en hartig. Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van de consumenten en 

klanten.   

  

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   

  

Geïnteresseerd?  

Stuur je motivatie en CV naar Koninklijke Verkade NV naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van 

‘Opleidingscoördinator’.  
  

Op dit moment willen we iedereen zo veilig mogelijk laten solliciteren, dus in plaats van samen met jou een kop 

koffie te drinken met Verkade koek op kantoor, zullen alle eerste interviews virtueel plaatsvinden. Als je 

sollicitatie ons nieuwsgierig heeft gemaakt dan heb je een eerste gesprek met onze Operations Manager en HR 

Adviseur. Daarna volgt een eventueel tweede gesprek en sluiten we misschien wel af door jou een aanbod te 

doen op deze gave functie.  

  

Ook wij weten dat je door verschillende ingrediënten te mengen, een ware smaak explosie kan krijgen! Bij 

Verkade verwelkomen we daarom iedereen met evenveel enthousiasme - ongeacht afkomst, huidskleur, leeftijd, 

geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit of handicap - om een zo divers mogelijk smakenpalet te creëren.  

  

Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over werken bij Verkade dan kun je contact opnemen 

met HR via 075 – 6556111 of werkenbij@pladisglobal.com  

  

   

- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -  
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