Bakkerij Bouman is op zoek naar een:

Teamleider
productie

Introductie

Wij bieden

•

Als je aan de slag gaat als teamleider productie bij Bakkerij
Bouman kun je het volgende verwachten:
 Een fulltime functie.
 Een prima salaris conform het cao voor het
Bakkersbedrijf.
 Toeslagen conform cao voor het Bakkersbedrijf;
waaronder avond-, nacht- en weekendtoeslagen.
 Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid
om brood te kopen.
 25 vakantiedagen in het jaar.
 8% vakantiegeld.
 Een baan waar je nog veel kan leren en ontwikkelen;
je bouwt echt een carrière op in de bakkerswereld!

Verantwoordelijk, samenwerkend en oplossingsgericht
werken.
Trots zijn op het eindproduct dat je levert aan onze
klanten.

•

•

Het goede voorbeeld zijn binnen een prachtig bedrijf.

Functieomschrijving
Als teamleider productie ben jij verantwoordelijk voor het
aansturen van de productie, inpak, verdeelvloer en het
realiseren van de organisatiedoelstellingen. Door middel van
het effectief inzetten van medewerkers en middelen kan er op
een veilige manier naar het maximale rendement worden
gestreefd. Jij waarborgt een plezierige werkomgeving waar
verantwoordelijk gedrag en respect vanzelfsprekend zijn.

Functie-eisen
Wat mogen we van jou verwachten in de functie van
teamleider productie:
 Je hebt MBO niveau 4 werk- en denkniveau.
 Leidinggevende ervaring in een food gerelateerde
productieomgeving is vereist.
 Je bent fulltime inzetbaar.
 Je bent flexibel inzetbaar en je hebt geen bezwaar
tegen ploegendiensten, werken in het weekend en op
feestdagen.
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal.
 Je hebt een sterke persoonlijkheid, bent
communicatief vaardig en resultaatgericht.

Jouw werkplek
Bakkerij Bouman is een hecht familiebedrijf in Geldermalsen
en heeft een grote historie. In 1945 is deze bakkerij opgestart
door Adriaan Bouman, sindsdien heeft de bakkerij grote
sprongen gemaakt. Nadat de volgende generatie zijn
toetreding had gemaakt in Bakkerij Bouman is in 2000 de
bakkerij overgenomen door Amarant Bakkers.
Hierbij is Bakkerij Bouman een onderdeel geworden van een
organisatie die bestaat uit meer dan 450 medewerkers,
onderverdeeld onder zes bakkerijen. De missie van Amarant
Bakkers is: wij maken onze klanten groot met brood! Dit
wordt gedaan door elke dag vers brood te leveren aan onze
klanten.

Solliciteren
Direct aan de slag? Dat kan! Wij zijn benieuwd naar jouw cv en ontvangen
daarbij graag de motivatie waarom wij jou moeten aannemen. Stuur dit naar
pz@amarantbakkers.nl. Tot snel!

