
 
 
 
 
 

 
Teamleider Productie (40 uur) 

 

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 ervaren Teamleider Productie werk je (voorlopig) in dagdienst en ben je 

de geoefende en kundige rechterhand van de Productiemanager. Je bent 

verantwoordelijk voor de gehele coördinatie, aansturing en coaching van 

alle medewerkers op de afdeling Productie en de zo efficiënt mogelijke 

uitvoering en optimalisatie van alle processen en werkzaamheden binnen 

de afdeling Productie: 

• Leidinggeven, aanspreken, coachen, opleiden en motiveren van 

alle medewerkers op de afdeling; 

• Toezien op de juiste voorradigheid van grondstoffen en materialen 

in samenwerking met afdelingen Bedrijfsbureau en Logistiek; 

• Controleren dat de personeelsplanning wordt nageleefd; 

• Zorgdragen voor naleving van de bedrijfsrichtlijnen, zoals kwaliteit, 

orde, netheid, discipline, Arbo en HACCP; 

• Actief sturen op een zo efficiënt en productief mogelijk 

productieproces waaronder: 

o Signaleren en zelfstandig verhelpen van problemen, 

knelpunten en het aandragen van oplossingen; 

o Doen van verbetervoorstellen m.b.t. kostenreductie, 

gebruik van machines/middelen en het productieproces in 

algemene zin; 

o Het behalen van de vooraf gestelde productienormen; 

• Het voeren van diverse gesprekken met medewerkers, zoals 

ontwikkel- en functioneringsgesprekken en voortgang- en 

evaluatiegesprekken het vastleggen hiervan; 

 

Wat breng je mee? 

• Je hebt een aantoonbaar minimaal MBO-4 werk- en denkniveau; 

• Een afgeronde opleiding in de richting van 

Levensmiddelentechnologie en/of andere soortgelijke opleiding; 

• Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie in een food-

gerelateerde productieomgeving; 

• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse 

taal; 

• Bereid om (in de toekomst) in een 2-ploegendienst te werken. 

 

 

 

 

 

 

Waar ben je sterk in? 

Als ervaren Teamleider Productie 

ben jij staat om zelfstandig 

richting en sturing te geven aan 

de medewerkers om doelen te 

realiseren. Je bent sterk in het 

oplossen van diverse problemen 

op een creatieve en proactieve 

wijze en levert altijd kwaliteit, ook 

in hectische situaties. Je blijft 

daarin helder, begrijpelijk en vlot 

communiceren met betrokken 

partijen en je collega’s. Daarnaast 

ben je nuchter en collegiaal en 

bereid om samen met je team de 

schouders eronder te zetten. 

 

Wat bieden wij? 

• Een jaarcontract dat bij goed 

functioneren wordt omgezet in 

een vast dienstverband; 

• Een bruto marktconform salaris 

van € 4.000,- tot € 4.500,- per 4 

weken (periodesalaris); 

• Een eindejaarsuitkering van 3%;  

• Voldoende kansen voor 

persoonlijke groei en 

ontwikkeling, d.m.v. trainingen 

en opleidingen; 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden, 

en een reiskostenvergoeding; 

• Genoeg vrije tijd met 25 

vakantiedagen en 15 ATV-dagen. 

• 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 Kroeze 

via 06-30353611. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature wordt niet op prijs gesteld. 

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

