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VTM Quality Services Holland B.V. is binnen de voedingsmiddelenindustrie actief als pluimvee 
verwerkend productiebedrijf. De kernactiviteit is het zo efficiënt mogelijk fileren van pluimvee op 
locatie bij onze klanten. Door deze professionele dienstverlening neemt VTM haar afnemers zorg 
uit handen en dit levert ze een grote kostenbesparing op. Ter ondersteuning van de productie op 
diverse locaties, zijn wij op zoek naar een 
 
 

Productieleider m/v (fulltime) 
 
 
Je werkomgeving, waar kom je te werken? 
 
Je werkplek bevindt zich in een grote productiehal, waar meerdere fileerlijnen staan en de nodige logistieke 
routes zijn uitgezet. Vanwege de voedselveiligheid werk je in een gekoelde omgeving, zodat de kwaliteit 
van onze kipproducten optimaal wordt gewaarborgd. Nadat de filets zijn gesneden, worden ze gesorteerd, 
gewogen, verpakt en klaargemaakt voor verzending. Vanuit de productiehal gaan de pallets met dozen 
direct de gekoelde vrachtwagens in om op weg te gaan naar hun bestemming ergens in Europa. 
 
Met wie ga je samenwerken? 
 
VTM Quality Services is een multicultureel bedrijf waar respect voor elkaar, openheid en heldere 
communicatie de standaard zijn. Je directe collega’s in het team dat je aanstuurt, komen uit 14 
verschillende landen en de onderlinge sfeer is prima. Dit merk je aan een informele, no-nonsense manier 
van werken en korte lijnen op de werkvloer. Resultaat is uiteraard belangrijk, maar zeker ook een goede 
samenwerking, want in dit werk is iedereen afhankelijk van elkaar. 
 
Hoe ziet je werkdag er uit? 
 
VTM is een bedrijf in ontwikkeling en in deze dynamische omgeving is er veel activiteit en bedrijvigheid. Er 
wordt gewerkt met een strakke planning en het aangeboden fileerwerk moet elke dag worden afgemaakt. 
Dit kan inhouden dat je soms langer moet werken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in diverse 
diensten en ploegen. 
 
Je functie, wat ga je doen? 
 
In de functie Productieleider ben je verantwoordelijk voor o.a. de volgende resultaten: 

 Productie: je zorgt voor een goede opstart van de productie door het voorbereiden van de 
productielijnen, het aanzetten/instellen van machines en het optimaal bemensen van de werkstations, 
je bent verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende productiviteit door te zorgen voor goede 
aanvoer naar de lijn, het opmerken van stagnaties in het proces en het verhelpen van kleine storingen. 
Je rapporteert diverse productieresultaten naar het hoofdkantoor. 
 

 Leidinggeven: je begeleidt en ondersteunt het team door het geven van aanwijzingen en instructies, 
het controleren van de voortgang van het werk en een juiste vaktechnische uitvoering. Je ziet toe op 
het zo goed en zo veilig mogelijk werken en zorgt dat regels t.a.v. hygiëne, veiligheid en kwaliteit 
worden nageleefd. Je voert het operationele personeelsbeleid uit. 
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 Communicatie: je zorgt voor een goede werksfeer en samenwerking door het tijdig en efficiënt 
uitwisselen van informatie en het onderhouden van contact met medewerkers aan de productielijn en 
andere medewerkers, leidinggevenden en afdelingen op de locatie. Je zorgt voor goede afstemming 
met de lokale Technische Dienst over onderhoud en storingen. 
 

 Kwaliteitscontrole: je ziet toe op de kwaliteit van het eindproduct door het uitvoeren van controles, het 
corrigeren van afwijkingen en het controleren op grondstofrendement. Je stuurt waar nodig bij en zorgt 
voor het schoonhouden van de werkplekken. 

Wie zoeken wij, wie ben jij en wat kun je? 
 
Onze ideale nieuwe collega heeft al ruime ervaring met het aansturen van productiemedewerkers in de 
Food sector en bij voorkeur ook met werken volgens HACCP. Je bent gewend aan strakke planningen, hebt 
overzicht en bent stressbestendig. Je hebt een natuurlijk overwicht en je stijl van leidinggeven is 
ondersteunend en respectvol. Omdat je steeds in beweging bent in een gekoelde omgeving ben je 
energiek, lichamelijk fit en heb je uithoudingsvermogen. Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels 
(Pools is een pre) en kunt goed omgaan met Microsoft Office pakketten (Exel, Word, Outlook). 
 
Verder ben je: 

 positief ingesteld en je zorgt voor een goede sfeer op de werkvloer en onderling met collega’s 

 gemotiveerd, een aanpakker en je hebt doorzettingsvermogen 

 resultaat-, kwaliteit- en doelgericht 

 in je communicatie duidelijk, open, eerlijk en respectvol 

 in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer 

 woonachtig in de omgeving van Bunschoten (Utrecht), Blokker (Noord Holland), Ommel (Noord-
Brabant), Goor of Dedemsvaart (Overijssel) 
 

Wat biedt VTM jou? 
 

 Een interessante werkomgeving in de food sector, bij een dynamisch en groeiend bedrijf met leuke 
collega’s 

 Een contract voor 6 maanden, gevolgd door een vaste aanstelling bij goed functioneren 

 Een goed salaris volgens de CAO Pluimveeverwerkende Industrie en prima arbeidsvoorwaarden 

 Werken in een open en informele bedrijfscultuur onder veilige en gezonde omstandigheden 

 Interne doorgroeimogelijkheden 

 Opleidingsmogelijkheden 
 
Solliciteren 
 
Om te solliciteren stuur je je CV met motivatie naar sollicitatie@vtm-quality.nl. Geef daarbij aan of je 
solliciteert naar een functie in Bunschoten, Blokker, Ommel, Goor of Dedemsvaart. 


