PATROBA Family Bakers nv is een
Belgische industriële bakkerij, gevestigd in
Aartselaar (bij Antwerpen). Het dynamische
familiebedrijf is marktleider in voorverpakte
verse gezondheidsbroden, hoogkwalitatieve
afbakbroodjes en innovatieve broodconcepten.
Patroba produceert zowel merkbroden
(Biaform, Boerkens, Exosud en Grimbergen)
als private label producten voor de
grootdistributie in België en omliggende
landen. Het bedrijf staat bekend voor haar
continue aandacht voor innovatie, haar hoge
kwaliteit en hoogwaardige producten en lange
termijn groei. Om de verdere expansie te
verzekeren, zoeken wij momenteel een (m/v):

PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE als rechterhand van de Plant Manager
De uitdaging: Samen met de Plant Manager, aan wie je rechtstreeks rapporteert, ben je verantwoordelijk voor het
in goede banen leiden van de volledige productie. Je coördineert de operationele activiteiten, rekening houdend met
KPI’s als productiviteit, kwaliteit, hygiëne & veiligheid en leveringsbetrouwbaarheid
Concreet betekent dit dat: • je met een hands-on mentaliteit leiding geeft aan een ervaren team medewerkers; je
bent aanwezig en, waar nodig, meewerkend op de werkvloer • je deze medewerkers opleidt en motiveert • je door je
gedegen technische kennis productiestilstanden weet te vermijden • je steeds streeft naar de tijdige oplevering van de
producten en dit aan de vooropgestelde kwaliteits- en rendementseisen • je alle processen beheerst op de werkvloer
(productie, verpakking en logistiek) • je procesverbeteringen uitwerkt en implementeert • en je vlot productie- en
logistieke planningen kunt opstellen en optimaliseren. Daarnaast ben je een voorbeeldfunctie inzake netheid en
kwaliteit en het eerstelijns aanspreekpunt voor de externe reinigingsfirma.
Heb je het juiste profiel? Je masteropleiding (bio-ir, ind. ingenieur of gelijkwaardig door ervaring), heb je
aangevuld met minimum 4 jaar leidinggevende ervaring op de productieafdeling van een voedingsbedrijf
• Je aanpak is pragmatisch en proactief en je bent een echt organisatietalent, ook bij stressmomenten • Je speelt
kort op de bal, bent daadkrachtig en lost problemen snel en efficiënt op • Met je natuurlijke autoriteit en duidelijke
communicatie, weet je een team te inspireren en te sturen • Je bent flexibel wbt taken en uren en getuigt van een
uitgesproken verantwoordelijkheidsgevoel.
Wat hebben we te bieden? • Je komt te werken bij een familiale en snel groeiende KMO, gekenmerkt door de passie
voor het vak en de producten, en met een hands on en no-nonsense bedrijfscultuur • Als rechterhand van een ervaren
Plant Manager, krijg je de kans om je verder te ontwikkelen en mee te groeien met het bedrijf • We bieden variatie,
verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief en je krijgt de mogelijkheid om actief te participeren in automatiseringsen efficiëntieverbeteringsprojecten • Je kunt rekenen op een competitief salarispakket met inbegrip van extralegale
voordelen • Via de vele invalswegen, is ons bedrijf gemakkelijk bereikbaar.

Heb je echter nog geen leidinggevende ervaring in productie? En denk je te beschikken over de passie, de verantwoordelijkheidszin en de competenties om na 1,5 jaar
op te klimmen in ons bedrijf? Dan is een functie als MANAGEMENT TRAINEE OPERATIONS de ideale instapfunctie en horen we graag van jou! Voor meer informatie zie
www.derveaux-select.be of www.patroba.be
Wil je met ons kennismaken? Stuur dan meteen je sollicitatiebrief en cv naar jobs@derveaux-select.be - Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent - tel. 09/223 50 36.

Neem ondertussen een kijkje op www.patroba.be

