PRODUCTIEMANAGER
Ontmoet ASF
Wij zijn ASF; onderdeel van het beursgenoteerde bedrijf DOLE. De ASF Group is al ruim 25 jaar actief
in het verpakken en leveren van zachtfruit aan retailers, foodservices en groothandels in heel Europa.
Een aanzienlijk deel van onze producten betrekken wij van Nederlandse telers en vanwege onze
intensieve en vaak jarenlange relatie met deze telers kunnen wij een hoge kwaliteit waarborgen.
Verder beschikken wij over een eigen pakstation en kunnen we daardoor snel en daadkrachtig op
klantwensen inspringen.

Functie inhoud
De Productiemanager is verantwoordelijk voor de productie en verwerking van fruit. Hij coacht en
stuurt de Teamleiders Productie, Teamleiders Logistiek en Teamleider TD.
De Productiemanager draagt bij aan de realisatie van organisatie- en afdelingsdoelstellingen door
ervoor zorg te dragen dat producten met de vereiste kwaliteit in de juiste hoeveelheden op de juiste
tijdstippen geproduceerd worden.
Als Productiemanager ben je duidelijk aanwezig in de productie en je bent constant alert op het
aantal uren dat je nodig hebt in relatie tot de output die daar tegenover staat. Je stuurt en coacht je
medewerkers hier ook op.
Als Productiemanager draag je bij aan de totstandkoming van de KPI's en productiedoelstellingen.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•

Wij zijn op zoek naar een échte teamplayer;
HBO/MBO+ werk- en denkniveau;
Iemand die gedegen en zeer accuraat werkt;
Ervaring in een vergelijkbare functie is gewenst, bij voorkeur in de food en/of AGF;
Iemand die ook Engels spreekt.

Functie eisen
Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
Je hebt een flexibele instelling en je bent bereid om in het hoogseizoen meer te werken en je vindt
het fijn om in het laagseizoen wat meer tijd voor jezelf te hebben.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Vacature – Productiemanager

www.asf-holding.nl

Wat wij jou bieden
Wij bieden je een zeer afwisselende baan op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met
uitzicht op een vaste baan. Je ontvangt een goed salaris en je krijgt er uitstekende
arbeidsvoorwaarden bij. Een pensioenregeling en een ruime reiskostenvergoeding zijn daar slechts
twee voorbeelden van. Nieuwsgierig geworden en herken je jezelf in onze vacature? Aarzel dan geen
moment en reageer direct!
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Pensioen
• Vakantiegeld
• Reiskostenvergoeding

Solliciteren?
Ben jij enthousiast? Neem dan contact op met ASF Holding via 0493 - 745 100 of stuur een mail met
CV naar hrm@asf-holding.nl We nemen je sollicitatie zo snel mogelijk in behandeling en nodigen je
graag uit voor een heerlijke kop koffie op ons kantoor. Tot snel!
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