PATROBA Family Bakers nv is een Belgische
industriële bakkerij, gevestigd in Aartselaar
(as A12). Het dynamische familiebedrijf
is marktleider in voorverpakte verse
gezondheidsbroden, hoogkwalitatieve
afbakbroodjes en innovatieve
broodconcepten. Patroba produceert zowel
merkbroden (Biaform, Boerkens, Exosud en
Grimbergen) als private label producten voor
de grootdistributie in België en omliggende
landen. Het bedrijf staat bekend voor haar
continue aandacht voor innovatie, haar hoge
kwaliteit en hoogwaardige producten en lange
termijn groei. Om de verdere expansie te
verzekeren, zoeken wij momenteel (m/v):

2 TEAMLEADERS verpakking en logistiek
De uitdaging: Voor de optimale coördinatie van zowel de verpakkings- en verzendingsafdeling als voor warehouse
management, rekenen we op jou.
Hierbij • maak je de bestellingen binnen de vooropgestelde tijdsplanning en kwaliteitsnormen klaar • stel je de machines
in/bij en grijp je in bij kleine technische storingen • leid je, als meewerkend voorman/vrouw, de medewerkers op,
motiveer en stuur je hen aan, waarbij je ook zelf de handen uit de mouwen steekt. Je bent dan ook intensief op de
werkvloer aanwezig • houd je de vinger aan de pols bij het laadschema en grijp je in waar nodig • en verzeker je een
efficiënte werkoverdracht tussen de ploegen en afdelingen.
Het spreekt voor zich dat je bij dit alles toeziet op hygiëne, kwaliteit en veiligheid en je oog hebt voor de optimalisatie
van werkmethodes en meewerkt aan efficiëntieverbeteringstrajecten.
Heb je het juiste profiel? • Je deed leidinggevende ervaring op in een productieomgeving • Je bent vertrouwd met
de technische aspecten van een productieproces; waar nodig stel je de machines in/bij zoals het moet • Je bent een
hands-on en praktische problem solver • Je bent communicatief en kan een ploeg motiverend en duidelijk aansturen
• Je werkt planmatig, bent goed georganiseerd en weet het hoofd koel te houden bij stressmomenten • Je bent bereid
om in een ploegenstelsel te werken en afwisselend op zondag.
Wat bieden we? • Je komt te werken bij een familiale en groeiende KMO, gekenmerkt door de passie voor het vak en
de producten, en met een hands on en no-nonsense bedrijfscultuur • Je kunt rekenen op een competitief salarispakket
met inbegrip van extralegale voordelen • We bieden variatie, verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief • Je krijgt
reële doorgroei- en ontwikkelingskansen • Door de vele invalswegen, is ons bedrijf gemakkelijk bereikbaar vanuit de
regio Brussel, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Heb je echter nog geen leidinggevende ervaring in productie? En denk je te beschikken over de passie, de verantwoordelijkheidszin en de competenties om na 1,5 jaar
op te klimmen in ons bedrijf? Dan is een functie als MANAGEMENT TRAINEE OPERATIONS de ideale instapfunctie en horen we graag van jou !Voor meer informatie zie
www.derveaux-select.be of www.patroba.be
Wil je met ons kennismaken? Stuur dan meteen je sollicitatiebrief en cv naar jobs@derveaux-select.be - Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent - tel. 09/223 50 36.

Neem ondertussen zeker een kijkje op www.patroba.be

