
Functie
• Verantwoordelijk voor het behalen van de 

doelstellingen in de productie op het gebied van 
veiligheid, kwaliteit en output 

• Leidinggeven aan en coachen van de Assistent 
Productiemanager, 6 Voormannen en indirect 
± 35 Operators, in de piekmaanden aangevuld 
met flexibele krachten

• Leiden van het dagelijks productieoverleg en 
daarbij analyseren van cijfers en feiten en 
hiermee kansen zien m.b.t. optimalisaties

• Opstellen van het productieplan en input 
leveren voor het budget, dit alles bewaken 
o.b.v. de vastgestelde KPI’s

• Opzetten en uitrollen van verbeterprojecten en 
creëren van een verbetercultuur

• Actief samenwerken met de Assistent 
Productiemanager in de dagelijkse aansturing 
van de productie

• Rapporteren aan de Plantmanager.

Profiel 
• Hbo werk- en denkniveau door opleiding of 

werkervaring
• Ervaring in een leidinggevende rol in een 

productieomgeving, bij voorkeur in een food 
productieomgeving

• Coachende peoplemanager die het maximale 
uit de mens en het team in zijn geheel haalt 

• Is bekend met het uitrollen van 
verbetermethodes en kan vanuit een 
helicopterview de organisatie en het team elke 
dag een beetje beter maken

• Betrokken motivator die helder communiceert 
en consequent leidinggeeft

• Voelt zich thuis in een no-nonsense organisatie 
en begeeft zich graag op de werkvloer

• Persoonskenmerken: is zowel analytisch 
als pragmatisch, is organisatorisch sterk, 
daadkrachtig, ondernemend en tevens doel-, 
resultaat- en oplossingsgericht. 

Reactie
Indien je geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij je contact op te nemen 
met Annemarie van den Bos, telefoon: 0317-468686 / 06-53310126 of te solliciteren via onze 
website www.dupp.nl, dan wel jouw reactie te e-mailen naar info@dupp.nl

Royal Steensma B.V. heeft voor deze vacature DUPP geselecteerd als enige recruitmentpartner.
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Royal Steensma B.V. (www.steensma.com) is een grote speler in de 
productie van hoogwaardige bakkerijgrondstoffen en smaakvolle 
halffabricaten voor grote retailers, de ambachtelijke bakker en de brood-, 
banket-, chocolade- en ijsindustrie. Zij brengt dit op de markt onder eigen 
merk en onder private label. Het assortiment is groot en is afgestemd op 
de wensen van de klanten in binnen- en buitenland. Royal Steensma is 
continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe en verrassende producten 
en zorgt voor maatwerkoplossingen waar de klant blij van wordt. 
Royal Steensma is een informele organisatie met het hoofdkantoor in 
Leeuwarden en fabrieken in Leeuwarden, Franeker, Elst en Vlaardingen. 
Totaal werken er circa 225 medewerkers. Saamhorigheid, betrokkenheid 
en humor in combinatie met hard werken zijn typerend voor de sfeer 
bij Royal Steensma. In Vlaardingen worden bakpoeders, spijs en desem 
gemaakt. Er wordt deels in ploegen gewerkt. Op de locatie in Vlaardingen 
werken circa 75 betrokken mensen. Gezamenlijk gaan ze de locatie 
Vlaardingen naar een next level brengen. Om deze ambitieuze organisatie 
te versterken, zoeken wij een Productiemanager met passie, drive en 
aandacht voor de mens.  


