In Hoogeveen en Heerhugowaard staan de twee fabrieken van Teeling Petfood.
Hier maken wij dagelijks, met een toegewijd team, honden en kattenvoer.
Worsten, hamburgers en natvoer in aluminium cups: wij produceren het allemaal.
Om het maakproces in onze volledig geautomatiseerde fabriek in Heerhugowaard aan te sturen en te ondersteunen
zoeken wij een

Ploegleider (40 uur)
Ben jij de verbindende ploegleider die we zoeken?
Als ploegleider stuur je één van onze ploegen aan, die bestaan uit zes à zeven medewerkers. Samen met je ploeg zorg je
voor de productie van dierenproducten – en als leidinggevende stuur je niet alleen aan, maar werk je ook mee. We doen
het immers samen. We zoeken daarom iemand die niet alleen kan verbinden, maar die zelf ook de handen uit de mouwen
steekt.
Jouw belangrijkste werkzaamheden:
Als ploegleider zorg je samen met jouw team voor de productie van dierenvoeding.
Je houdt voor ogen dat de productie zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt, en volgens de kwaliteitsnormen die wij
binnen Teeling Petfood hanteren.
Je bent verantwoordelijk voor het functioneren en verder ontwikkelen van jouw team – van individuele medewerkers tot
het team als geheel. Je hebt dus oog voor hoe het met jouw medewerkers gaat, coacht ze indien nodig en voert de
functionering- en beoordelingsgesprekken.
Je neemt deel aan de overlegstructuur op locatie. Dit betekent regelmatig overleg met andere ploegleiders en onze
Technische Dienst.
Dit neem je mee
Kennis en ervaring, bij voorkeur op MBO+-niveau.
Ten minste 2-5 jaar werkervaring als machineoperator in een productieorganisatie.
Ervaring in het aansturen van productiemedewerkers. Je hebt dus goede communicatieve vaardigheden: mensen kunnen
hun ei kwijt bij jou, maar je durft ze ook aan te spreken op hun functioneren als het nodig is. Je bent een teamspeler én
coach.
Je spreekt en schrijft goed Nederlands.
Een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel, daadkracht, inzicht en probleemoplossend vermogen.
Verder vinden we het een pré wanneer je:
Ervaring in de voedingsindustrie hebt.
Technische kennis meebrengt.
In het bezit bent van een geldig heftruckcertificaat. Heb je die nog niet, dan regelen wij dat samen.
Je ook in het Engels verstaanbaar kunt maken.
Dit krijg je van ons:
Een marktconform salaris, ingeschaald op basis van je leeftijd en werkervaring.
Flexibele werktijden. We doen nooit moeilijk over vrije dagen en uren. Hard werken wordt bij ons beloond door veel
flexibiliteit, want tijd wordt voor tijd gecompenseerd.
Een interne opleiding, inclusief mooi opleidingsplan. Moet je daarnaast nog wat bijleren op technisch gebied? Dan leer je
dat via onze Technische Dienst.
Een goede werksfeer waarbij iedereen je kent en we veel voor je over hebben. De lijntjes zijn kort. Wil je iets verbeteren?
Dan kan dat.
Dit is handig om te weten:
Al onze ploegleiders moeten in het bezit zijn van een BHV-diploma. Heb je die nog niet? Dan regelen wij dat.
We werken momenteel met een 3-ploegendienst. Voor deze diensten geldt een toeslag van 25%.

Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Dan helpt Henk Gaal, productiemanager, je graag verder. Hij is
bereikbaar op telefoonnummer 06-13065187.
Lijkt het je leuk om als ploegleider ons team te komen versterken? Dan horen we heel graag van je! We zien je CV en korte
motivatie (vertel ons bijvoorbeeld wat je leuk vindt aan je werk, of wanneer jouw dag geslaagd is) graag tegemoet. Je kunt
deze mailen naar Laurence Sortelle op werkenbij@teelingpetfood.com.
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