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Assistent Productie Verantwoordelijke
Bedrijf:
Anda Sauces is sinds de jaren 80 een familiebedrijf dat ondertussen een belangrijke en onmisbare
partner werd in de horeca! Met hun moderne productie installaties leveren ze de zeer hoogwaardige en
kwaliteitsvolle Anda sauzen en willen ze met hun 20 tal werknemers niet ingaan op de vraag van
massaproductie. Het mengen, koken, homogeniseren, vullen en verpakken van de producten vindt nog
steeds plaats in hun eigen productiebedrijf te Boortmeerbeek en dit alles met respect voor traditie.
Meer info op: https://www.andasauces.be/nl/.
Momenteel wordt er gewerkt aan een bijkomende nieuwbouw voor de productie, opslag en burelen.
Om de productieleider te helpen bij de uitvoering van de nieuwe productie inrichting en de
personeelsbegeleiding zoeken ze een Assistent Productie Verantwoordelijke (M/V).

Functieprofiel:

Met de inrichting van de nieuwbouw (voor reorganisatie van de productielijn- en
inpakruimte) en uiteraard om de huidige productie verder in goede banen te blijven leiden, heeft de
zaakvoerder (productleider), een goede Assistent Productieleider nodig. Je taken bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•

In de eerste plaats sta je in voor de dagelijkse planning, procesaansturing productie en organisatie
volgens de binnengekomen bestellingen.
Als Peoplemanager stuur je een 12 tal mensen aan binnen de productie, inpak, magazijn en logistiek.
Je bent voldoende technisch onderlegd om productiemachines mee te implementeren en mensen aan
te leren om hiermee te werken.
Je volgt het onderhoudsplan van de machines op.
Je hebt ervaring met het opmaken van werkpostfiches.
Uiteraard ben je een Hands-on die als het moet graag de handen uit de mouwen steekt.
Je werkt in de dagploeg tussen 06 u en 17.00 u (geen weekends).

Verwacht:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt bij voorkeur minstens een technische A2- diploma, een hoger technisch diploma, of bent
gelijkwaardig door ervaring.
Indien je beschikt over ervaring in een productieomgeving (liefst voedingsindustrie) is dit een sterk
pluspunt.
Je bent een people manager die sterk is in organisatie en procesaansturing van de productie en hebt
hierin reeds ervaring.
Je kan zowel in team als zelfstandig werken.
Veiligheid, orde, netheid en kwaliteit op de werkvloer zijn voor jou een prioriteit.
Je bent perfect Nederlandstalig (de opleiding en alle documenten zijn in de Nederlandse taal).
Woon je in de ruime regio van Boortmeerbeek is dit een sterk pluspunt.
Je rapporteert rechtstreeks bij de Productieleider (zaakvoerder).

Aanbod:
•
•
•

Wat verwachten we van jou:

Wat bieden we?

Een vaste voltijdse job in een aangename werksfeer binnen een kleine groep van medewerkers.
Een competitieve bediende contract en een verloning volgens sector, die na een inwerkperiode wordt
aangevuld met maaltijdcheques.
Interne opleiding en begeleiding is steeds voorzien.
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