VACATURE
Reijnpack BV gevestigd in Sint Philipsland, is een vooraanstaande producent, verpakker en leverancier van verpakt
witlof in Nederland. Jaarlijks worden door zo’n 70 medewerkers zo’n 8 miljoen consumentenverpakkingen
geproduceerd en verkocht. De witlof wordt jaarrond in een cyclus van 21 dagen geproduceerd op basis van
hydrocultuur. De verkoop vindt plaats door middel van groothandels en exporteurs aan retailers in Eu ropa. Daar waar
mogelijk is het productie- en inpakproces geautomatiseerd en gerobotiseerd. Zie voor een nadere kennismaking met
ons bedrijf de bedrijfsfilm op www.reijnpack.nl.

In verband met de versteviging van onze interne organisatie zijn wij op zoek naar

Teamleider Productie & Inpak
Wat ga jij doen?
Als teamleider ga je de medewerkers (25-30) aansturen die zich bezig houden met het oogsten en verpakken van
witlof.


Je ziet toe op een correcte manier van werken van de oogst- en inpakmedewerkers, en zorgt ervoor dat de
juiste persoon op de juiste plek komt te staan,



Je houdt het overzicht over de voortgang van de orders en communiceert intensief met de verkoop en
teelmanager,



Je instrueert en corrigeert, in het bijzonder bij nieuwe medewerkers, en ziet toe op de naleving van de
hygiëne-voorschriften en kwaliteitseisen,



Je coördineert de tijdige en vlotte aan- en afvoer van product, je schakelt met de interne logistiek en indien
nodig spring je zelf op de heftruck,



Je verhelpt eenvoudige storingen aan de machines in de productiehal en je helpt zelf mee aan de productieen inpaklijn daar waar nodig.

Wat verwachten wij van jou?


Je functioneert op MBO werk- en denk niveau, een specifieke opleiding is niet vereist,



Je hebt een bovengemiddelde interesse in het verwerken van agri-produkten, je hebt gevoel voor kwaliteit,
hygiëne en voedselveiligheid,



Je communiceert vlot, je kunt mensen motiveren en corrigeren , en je draagt zorg voor een nette en schone
productieomgeving,



Je hebt affiniteit met geavanceerde machines (flowpackers, wrapmachines, robots e.d.) en je hebt feeling
met techniek.

Wat mag jij van ons verwachten?
Reijnpack is dan wel één van de grootste producenten van verpakt witlof in Nederland, maar de Zeeuwse nuchterheid
blijft de basis voor ons denken en handelen. Ons doel is om door de processen en interne logistiek verregaand te
automatiseren en te robotiseren, vóórop te blijven lopen als producent en verpakker van witlof. We houden van initiatief
nemen, aanpakken en doorpakken.
Reageren?
Je reactie op deze vacature ontvangen we graag op

administratie@Reijnpack.nl

Wil je eerst meer weten? Bel dan met Wiljan (operations) op 0167-573148
Voor meer informatie over ons bedrijf ga je naar

www.reijnpack.nl
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