
 

 

Productieleider (3-ploegendienst) 
Eindverantwoordelijke voor de productie, grote groepen mensen coachen en ontwikkelen en aan de slag met de 

visie van Verkade. Een aantal hoogtepunten van de rol van Productieleider. Dit is een nieuwe belangrijke rol in 

de nieuwe fabrieksorganisatie. Jij bent voorloper en trekker van de verandering naar meer procesgericht werken 

en je kan anderen daar goed in meenemen. 

 

In deze rol draag je verantwoordelijkheid voor de realisatie van de productieplanning (zowel kwalitatief als 

kwantitatief) en de aansturing van de productie en het personeel in een omgeving waar continu verbeteren 

onderdeel is van ieders werk en mindset. Je geeft leiding aan een assistent productieleider en rond de 50 

productiemedewerkers, je coacht de medewerkers en ondersteunt in hun ontwikkeling. Je doet 

ziekteverzuimbegeleiding, stimuleert het team in samenwerking en bij hun streven tot het behalen van 

doelstellingen en treedt corrigerend op indien nodig. Je houdt toezicht op de naleving van regels en voorschriften 

en de technische staat van de machine installaties en besturingssystemen. Je draagt zorg voor een zo optimaal 

mogelijke inzet van medewerkers en machines om tot een maximaal resultaat te komen in een veilige omgeving. 

 

Jouw verantwoordelijkheden 

• Mede opstellen van de fabrieksvisie en doelen en het opstellen van een operationsplan i.s.m. 

Operations Management Team (OMT) 

• Leidinggeven aan één van de drie productieteams in de fabriek  

• Sturen op verder invoeren van processturing in onze fabriek 

• Stimuleren van medewerkers ten aanzien van teamvorming en betrokkenheid bij het behalen van 

doelstellingen 

• Opzetten van en/of deelnemen aan projectteams in een leiderschaps- of ondersteunende rol 

• Uitdragen en toezien op cultuur van continu verbeteren   

• Voeren van ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.  

• Vaststellen van opleidingsbehoefte van productieteamleden en deze vertalen naar opleidingsplannen 

in samenwerking met de Opleidingscoördinator/HR 

• Ziekteverzuimbegeleiding van zieke medewerkers. Uitzetten van preventieve acties om verzuim te 

voorkomen. 

 

Jij bent .. 

Jij bent een zelfstandige en daadkrachtige leider, die  energie haalt uit het coachen van medewerkers. Je wilt het 

elke dag een beetje beter doen met jouw team. Je verliest de kwaliteit van de productie niet uit het oog, maar 

denkt ook altijd na over de langere termijn. En last but not least, je vindt het leuk om mee te bakken aan de 

lekkerste biscuit! 

 

Verder beschik jij over; 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur je motivatie en CV naar onze afdeling HR (werkenbij@pladisglobal.com) onder vermelding van  

‘Productie Leider’. Heb je vragen over de functie? Neem contact op met Chris Kuipers (Operations Manager). 

 

• HBO werk- en denkniveau 

• Cursus-/opleidingscertificaten voor projectmanagement en Lean / Sixsigma Green belt  

• Kennis van het productieproces, teamorganisatie, en bedrijfseconomie 

• Ploegleider BHV 

• Kennis van HACCP, ISO, GMP, BHV, ARBO, personele regelingen, en huisregels 

• In bezit VCA-VOL certificaat 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 


