Functiebeschrijving Meewerkend Voorman M/V fulltime
Door groei van onze familiebedrijf zijn we op zoek naar nieuwe collega's. Kaasveredeling Kruijt is het
best te omschrijven als een hands-on productiebedrijf, waar in een modern pand met gemotiveerde
collega's, in twee ploegen kaas en zuivel wordt behandeld, gesorteerd en verpakt. Onze
opdrachtgevers en afnemers zijn bekende (inter-)nationale levensmiddelenproducenten. Binnen ons
bedrijf zijn er veel leer- en doorgroeimogelijkheden.
Als meewerkend voorman werk je samen met je collega meewerkend voormannen en de
productieleider aan de behandeling en verpakking van honderden tonnen kaas per week. Ieder kg
kaas die naar onze klanten gaan moet van top kwaliteit zijn. Je stuurt als meewerkend voorman een
aantal medewerkers aan. Je zorgt voor het efficiënt verlopen van de productie in een leuke sfeer. Je
kan problemen signaleren en oplossen, hebt idee van machines, en regelt instructie en aansturing
van productiemedewerkers en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de
producten die je met jouw collega’s maakt.
Daarom vragen we van je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau
Beheersing van de Engelse taal
Goede communicatieve vaardigheden
Kennis van kaas en of bereid hierin te ontwikkelen
Bereid om in ploegendienst te werken van maandag tot vrijdag
Leidinggevende vaardigheden
Netjes werken (foodomgeving)
Creativiteit, flexibiliteit en inventiviteit
In staat zijn zelfstandig te werken en te plannen
Technisch inzicht
Liefst woonachtig zijn binnen een cirkel van 20 kilometer van Zegveld.
Beschikken over eigen vervoer naar Zegveld

Beschik je over veel van deze bovenstaande ingrediënten? Dan willen we graag met je kennis
maken. Dat kan al heel eenvoudig door te bellen met 0348-404660 vraag naar Maicel, Leen
of Ivo of een mailtje te sturen naar info@kaasveredelingkruijt.nl. Schrijf in dit mailtje heel
kort wie je bent en welke functie je interesse heeft gewekt. Dan nemen we snel contact met
je op om onder het genot van een kop koffie verder kennis te maken.
•

