
 
 
 
 
 
 
 

Senior Productiemedewerker 
Fulltime, twee-ploegen 
 
 

Sinds januari 2022 is Schouten Twente in Goor dé eerste eigen productie- 

en verpakkingslocatie van Schouten Europe. We produceren en verpakken 
vegaproducten en vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. 

Deze gaan de hele wereld over! De komende jaren staan in het teken van 
groei; zowel in omvang als in automatisering en innovaties. Vanwege deze 

groei zijn er volop kansen om je te ontwikkelen. De arbeidsvoorwaarden 

zijn goed geregeld in de    cao voor de Gemaksvoedingsindustrie. De 
bedrijfscultuur is open en er hangt een prettige, nuchtere sfeer. De lijnen 

zijn kort en er wordt snel geschakeld. 

 

Wat ga je doen? 

Als Senior Productiemedewerker of lijnverantwoordelijke stuur je de 

productiemedewerkers aan. Je bent verantwoordelijk voor een team van 

ongeveer 8 tot 10 medewerkers en je rapporteert aan de Ploegchef. Jij 

bent ook degene die nieuwe medewerkers door middel van trainingen gaat 

opleiden, zodat ze zo snel mogelijk inzetbaar zijn. Jouw dag begint met het 

opstarten van de productielijn en informeren van de medewerkers over de 

productieplanning. Je zorgt ervoor dat dat het proces aan de lijn zo 

efficiënt mogelijk verloopt en bewaakt de voortgang. Als er kleine storingen 

of stagnaties zijn dan kun jij deze verhelpen. Je hebt nauw contact met de 

Ploegchef over de voortgang in de productie en het functioneren van de 

productiemedewerkers. Door de ontwikkelingen in onze organisatie wordt 

deze functie in een later stadium als volwaardig operator worden 

aangemerkt. 

 

Let op: Hier werk je in een koude productieomgeving. 

 

Wat breng je mee? 

Met jouw aanstekelijke enthousiasme weet jij de medewerkers te 

motiveren, zodat ze elke dag het beste uit zichzelf willen halen. Bij 

voorkeur heb je al enige ervaring in het opleiden en trainen van 

productiemedewerkers. Je hebt ervaring als operator of 

lijnverantwoordelijke in de food-industrie en je weet hoe belangrijk 

nauwkeurigheid is. Je weet dit ook over te brengen naar je collega’s. Je 

bent daadkrachtig en communicatief vaardig en durft je collega’s aan te 

spreken als er verbeteringen nodig zijn. Je kunt goed zelfstandig werken 

maar vindt het ook prettig om onderdeel te zijn van een team. Door de 

snelle groei en vele ontwikkelingen in de organisatie ben je flexibel en kun 

je goed meebewegen in deze veranderende organisatie. Naast jouw 

kwaliteiten als lijnverantwoordelijke ben je ook vooral een gezellige collega 

die van een geintje houdt. We zoeken iemand die met de poten in de 

Goorse klei wil staan en samen met ons de schouders eronder wil zetten. 

● Afgeronde opleiding op mbo-niveau 

● Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in 

de food-branche 

● Leidinggevende capaciteiten 

● Bereidheid om in 2-

ploegen te werken 

● Goede beheersing van de 

Nederlandse taal, 

basisvaardigheden van de 

Engelse taal 

Wat bieden wij? 

● Een jaarcontract wat bij goed 

functioneren wordt omgezet 

naar een vast dienstverband; 

● Een marktconform salaris van € 

2500,- tot € 2800,- bruto per 

vier weken exclusief een 

ploegentoeslag van 12,5%; 

● Voldoende kansen voor 

persoonlijke groei en 

ontwikkeling d.m.v. trainingen 

en opleidingen 

● Uitstekende 

arbeidsvoorwaarden, 

pensioenregeling en een 

reiskostenvergoeding; 

● Een eindejaarsuitkering van 3% 

● Een actieve 

personeelsvereniging; 

● Gezellige collega’s en een 

nuchtere Twentse bedrijfscultuur 

 
 

 

Neem een kijkje op onze website! 

www.schoutentwente.com 

 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd? Dan komen 

we graag met je in contact! 

 

Neem voor meer informatie contact 

met ons op via  

werkenbij@schoutentwente.com of 

neem contact op met Mascha via  06-

30353611. 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

http://www.schoutentwente.com/
mailto:werkenbij@schoutentwente.com

