Production Managers Food (M/V/X)
Situering Gadus en de functie:
Gadus is een visbedrijf gevestigd te Nieuwpoort. Het maakt deel uit van een Ijslandse groep. De producten die door
Gadus aangeleverd worden aan de klanten zijn zeer divers : diepgevroren vis, geportioneerde verse vis, schaal- en
schelpdieren, vissalades, gerookte vis. Onder de klanten bevinden zich enkele van de grootste retailketens van België.
De omzet van 2020 bedroeg ca 88 mio euro. Het bedrijf is hiermee het tweede grootste visverwerkingsbedrijf in
België. Ze telt inmiddels een 100-tal medewerkers. Deze Belgische vestiging werkt vrij autonoom en kon reeds jaar na
jaar groeicijfers voorleggen. Wegens de sterke groei is Gadus op zoek naar extra gemotiveerde medewerkers, nl.
Production Managers Food.

Functie:
In deze afwisselende functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en organisatie van de
productieafdeling. Motiveren, ondersteuning, groei en ontwikkeling zijn de kernelementen van jouw aanpak.
Uw functie omschrijving :
• je staat in voor de personeels- en productieplanning van jouw afdeling.
• je bewaakt de productieflow.
• je volgt procesparameters op, signaleert afwijkingen en stuurt bij.
• je informeert medewerkers voldoende over de inhoud van hun taak en hebt oog voor de ontwikkeling van de
medewerkers binnen je team.
• je houdt hierbij rekening met de veiligheids-, milieu- en kwaliteitsvoorschriften .
• je staat garant voor een goede kwaliteit.
• je zorgt voor een goede verstandhouding binnen je team en een goede werksfeer.
• Je voert de evaluatie- en verzuimgesprekken.
• je overlegt op regelmatige basis met de plantmanager.

Profiel :
•
•
•
•
•
•
•
•

je beschikt over een bachelor diploma in de kwaliteit of in een technische richting of hebt een sterke interesse
in productie en techniek.
je beschikt over een eerste leidinggevende werkervaring binnen een productieomgeving of bent gebeten om
deze stap te zetten.
je hebt affiniteit met voeding.
je communiceert vlot en duidelijk op alle niveaus in het Nederlands en het Frans.
je kan vlot overweg met de PC (MS office, ERP)
je bent kwaliteitsbewust, gedreven, flexibel & resultaatgericht.
Jouw werkplek bevindt zich op de productievloer.
je hebt geen 9 to 5 mentaliteit en bent bereid om binnen een beurtrol op zaterdag te werken.

Wij bieden:
•
•
•

•
•

een vast contract voor onbepaalde duur.
in ruil voor je inzet en positieve gedrevenheid bieden we je een competitief salaris aan.
binnen onze werkomgeving zijn vele opleidingsmogelijkheden: we maken je een expert in
productiemanagement : aansturen van mensen , begrijpen van productieprocessen en het aansturen ervan ,
en het managen van productie KPI’s .
Naar Nieuwpoort rij je filevrij.
Mooie loopbaanperspectieven : gezien de vooropgstelde groei zijn er zeker doorgroeimogelijkheden binnen
het bedrijf .

Interesse:
Stuur uw kandidatuur + motivatie naar katy@gadus.be

