
Functie
• Verantwoordelijk voor het aansturen van de 

productie, om doelstellingen op het gebied 
van veiligheid, kwaliteit, efficiëntie, kosten en 
leverbetrouwbaarheid te verwezenlijken

• Op een heldere en inspirerende wijze 
leidinggeven aan de productieafdelingen (in 
dagdienst) bestaande uit 30 medewerkers, 
waarbij je direct leiding geeft aan circa 15- 20 
medewerkers

• Ondersteunen van de teamleden en stimuleren 
en faciliteren van hun persoonlijke ontwikkeling

• Coördineren van een zo optimaal mogelijke 
planning van productie en personeel

• Signaleren van knelpunten en initiëren 
van projecten met als doel structurele 
verbeteringen te realiseren in de 
productieprocessen, gericht op veiligheid, 
kwaliteit, output en productiekosten

• Heeft inzicht in de productiegegevens en -cijfers 
• Samenwerken met de Productie Manager, 

collega’s van de Technische Dienst, Planning en 
Kwaliteit 

• Rapporteren aan Productie Manager.

Profiel
• Hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur in een 

technische of technologische richting 
• Ervaring in het aansturen van een 

productieorganisatie binnen de food industrie, 
bijvoorbeeld in de zuivelindustrie

• Kennis van en/of ervaring met continu 
verbeterprojecten en systematieken (Lean/
WCM) en verandermanagement is een must

• Voelt zich thuis in een no-nonsense en 
klantgerichte productieomgeving

• Initiator en motivator met sterke 
communicatieve vaardigheden

• Persoonskenmerken: open, flexibel, 
daadkrachtig, inlevingsvermogen, 
resultaatgericht, teamspeler, doortastend en 
heeft een helicopterview. 

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij u contact op te nemen met Harmen 
van Essen, telefoon: 0317-468686 / 06-47835354 of te solliciteren via onze website www.dupp.nl, dan wel 
uw reactie te e-mailen naar info@dupp.nl.

Royal VIVBuisman heeft voor deze vacature DUPP geselecteerd als enige recruitmentpartner.

EEN PEOPLE MANAGER DIE HET MAXIMALE UIT DE MENSEN EN PROCESSEN HAALT
PRODUCTIELEIDER
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Royal VIVBuisman (www.royalvivbuisman.nl) is een allround specialist 
in melkvet producten, opgericht in 1868. Het is onderdeel van Van 
Ballegooijen Foods, een familiebedrijf dat bestaat uit productiebedrijven 
in Wijk en Aalburg en Zelhem die actief zijn in zowel de zuivel- als 
bakkerijsector met klanten uit de voedingsindustrie, foodservice en retail 
in Nederland, Europa en wereldwijd. In Zelhem werken ongeveer 65 
medewerkers. In deze moderne fabriek wordt een breed assortiment van 
melkvet producten zoals boterolie, ghee, biologische boter, weideboter 
en boter van VLOG-melk geproduceerd. In de fabriek wordt in een 2, 3 
of 4 ploegendienst gewerkt. In 2021 is er in Zelhem een nieuwe faciliteit 
met extra opslagtanks gebouwd vanwege de toenemende vraag. Om 
deze ambitieuze organisatie te versterken zoeken wij een enthousiaste 
Productieleider.


