Swartberg Levensmiddelen Fabrieken B.V. (hierna: ‘Swartberg’) is al meer dan 100 jaar een begrip in de
levensmiddelen markt. Het gerenommeerde familiebedrijf, produceert diverse soorten pindakaas en
bewerkt en levert pinda’s en cashewnoten, zowel onder eigen merk als private label in diverse
verpakkingsvormen. Klanten zijn Europese retailers, co-packers en foodproducenten. De onderneming
staat bekend om haar uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, betrouwbaarheid en klantgerichtheid en is
volledig gecertificeerd. Ruim 40 medewerkers werken dagelijks met passie aan de beste producten.
Swartberg is gevestigd in Rotterdam. Zie ook www.swartberg.com
De heer Michael Levi is als CEO/DGA een transformatie gestart naar een nog meer klantgerichte en
professionele organisatie. Het bedrijf heeft hierdoor een sterke groei ondergaan en er is veel
geïnvesteerd in nieuwe productielijnen alsook de bedrijfshuisvesting. Om de groei te ondersteunen wil
Swartberg een verdere verbeterslag maken. Automatisering, procesoptimalisatie en ontwikkeling en
training van medewerkers staan hierin centraal. In dit kader wordt momenteel het middenkader
versterkt en is er een vacature voor een

Manager Productie
Ervaren professional met passie voor product, proces én mens
Als Manager Productie ben je verantwoordelijk voor de directe aansturing van de productieorganisatie
(3 ploegendienst) van Swartberg en het behalen van de productiedoelstellingen. Je neemt hierbij de
verantwoording op je voor de gehele productieomgeving en neemt continue concrete stappen ten
behoeve van verbetering of beheer. Hierbij gaat je bijzondere aandacht uit naar optimalisatie van de
productie waarbij constante kwaliteit, faalkostenreductie en efficiencyverbetering een rode draad
vormen. Je bent datagedreven en stuurt op relevante KPI’s en neemt tijdig maatregelen wanneer nodig.
Door je ervaring binnen vergelijkbare productieorganisaties met meerdere productiestromen ben je in
staat om met een integrale blik en een gestructureerde, planmatige aanpak de juiste prioriteiten te
stellen en initiatieven te implementeren met je team. Je bent in staat om zelf duidelijke en concrete
plannen op te stellen en te implementeren, als ook binnen de organisatie op diverse niveaus over te
brengen.
Je hebt aantoonbare ervaring met foodgrade certificeringen op het hoogste niveau en het bereiken en
continue vasthouden van de noodzakelijke awareness daarvoor op de werkvloer, waar je ook dagelijks
te vinden bent!
Je geeft direct leiding aan de Ploegleiders en een Assistent Productie en indirect aan ca. 30
medewerkers. Je deelt je eigen werktijden in, waarmee gedeeltelijk aanwezigheid op de 3 ploegen per
week een mogelijkheid is. Je realiseert het draagvlak voor veranderingen op alle niveaus door je
autoriteit en verbindend leiderschap en stimuleert je medewerkers om een bijdrage te leveren. Als
coachend manager creëer je de randvoorwaarden om je team optimaal te laten functioneren en
faciliteer je verdere opleiding, training en persoonlijke ontwikkeling.
Swartberg is een informele, familiaire onderneming met een multicultureel medewerkersbestand. Je
snapt welke dynamiek en communicatie daarbij hoort en hoe je de juiste verantwoordelijkheid kunt
inbrengen.
Je hebt technische affiniteit en bent in staat om werkbare afspraken te maken met de Technische Dienst
waardoor de productie niet verstoord wordt. Productieautomatisering is je niet vreemd en je kunt
daarin ook meedenken.
Elke dag is weer anders en vergt aanpassingen en daarbij groeit de onderneming; jouw flexibele
instelling zorgt voor rust en overzicht en je bent in control. Theoretische kennis combineren met een
sterke hands-on mentaliteit is een must voor deze functie binnen Swartberg.
De Manager Productie is lid van het MT en rapporteert aan de Operationeel Directeur.

Je ervaringsprofiel:
- Afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau,
bij voorkeur Levensmiddelentechnologie of aanverwant (HAS).
- Aantal jaren (minimaal 10 jaar) ervaring als productieverantwoordelijke binnen de
voedingsindustrie of vergelijkbaar (bv. Pharma)
- Ervaring met certificeringen en klantaudits
- Ervaring met ploegendiensten
- Aantoonbare ervaring met het plannen, concretiseren en uitvoeren van
verander/verbeteringstrajecten
- Credentials op het gebied van productieoptimalisatie (kwaliteit/efficiency)
Je competentieprofiel
- Sterke leider, boegbeeld, in staat om te verbinden
- Geeft sturing en brengt rust en overzicht, organisator
- Veranderkundig sterk binnen een multiculturele omgeving
- Vasthoudend en resultaatgericht
- Hands on professional met een MKB-mentaliteit
- Humor
Wat bieden we
- Een prima, marktconform salaris
- Winstafhankelijke uitkering
- Passende overige secundaire arbeidsvoorwaarden
- Een prachtige rol binnen een ambitieuze, groeiende familieonderneming
Interesse?
Herken je je in dit profiel en ben je geïnteresseerd, stuur dan je cv met motivatie naar:
werving@kruger.eu onder vermelding van Manager Productie Swartberg.
Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met Frank van der Hagen of
Wouter van Tienhoven van Kruger via 010- 21 21 922.
Sluitingsdatum van deze vacature is 12 september 2022.
Een online assessment is onderdeel van de procedure.

