Masters in
Taste & Functionality

\\ VACATURE PLANT MANAGER (M/V)
SNICK EUROINGREDIENTS NV is een zeer klantgerichte toeleverancier en producent van hoogwaardige natuurlijke
smaakgevende ingrediënten en grondstoffen en van smaakmakende half-fabrikaten, natte of droge compounds en
mélanges specifiek voor zowel hartige en zoete levensmiddelen. Als Plant Manager (m/v) ben je onder meer
verantwoordelijk voor alle logistieke en productie-gerelateerde activiteiten.

\\ TAKENPAKKET









Samen met de Finance Manager, de Sales Manager en de Technology Manager maak je deel uit van
het managementteam en zet je samen met hen de bakens uit voor de toekomst. Je rapporteert aan
de General Manager.
Je leidt een divers team van productie-, magazijn- en logistieke medewerkers en staat in voor de
dagelijkse sturing, coaching, planning, opleiding en aanwervingen, …
Je bent verantwoordelijk voor de volledige flow van binnenkomende en uitgaande goederen, volgt
de productie op, staat in voor alle gerelateerde administratie en registraties in Navision en WMS.
Je organiseert het overleg met de logistieke medewerkers en productieplanner en staat borg voor
een optimale en efficiënte werking van werkvloer.
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de productie en eindproducten, en
controleert deze voor ze getransporteerd worden samen met de kwaliteitsverantwoordelijke.
Samen met de QA-verantwoordelijke zorg je voor het implementeren en handhaven van de
FSSC22000- en ISO22000-normen op de werkvloer.
Je staat in voor het beheer van de technieken, machines, de algemene infrastructuur en het
onderhoud van het gebouw in samenwerking met onderaannemers.

\\ PROFIEL








Je beschikt over een Master diploma, bij voorkeur in voeding(-gerelateerde) richting.
Ervaring met leidinggeven en verantwoordelijkheid nemen is een must.
Je bent een sterke organisator, behoudt het overzicht en weet de juiste prioriteiten te leggen.
Je bent hands-on, praktisch ingesteld en focust op optimalisatie en efficiëntie.
Je beschikt over enkele jaren ervaring binnen een productie- of logistiek gerelateerde functie in de
voedingssector binnen een KMO-omgeving.
People management gaat je goed af: je kan mensen inspireren en coachen en durft streng maar
rechtvaardig op te treden indien nodig.
Je bent in staat om een toekomstgerichte visie te ontwikkelen.

\\ PRAKTISCHE INFO
 Bij Snick Euroingredients is elke dag anders. Wij bieden een dynamische en moderne werkomgeving
in een groeiende onderneming. Ons bedrijf is vlot te bereiken en ligt in een filevrije omgeving.
 Deze job biedt ruime en brede verantwoordelijkheden en geeft de kans om samen met de
rest van het managementteam de strategie voor de toekomst te bepalen.
 We bieden je een competitief salaris aangevuld met diverse extralegale voordelen, in
overeenstemming met je ervaring.
\\ BEN JIJ DE GEKNIPTE PERSOON? Bezorg ons jouw CV op hr@snick.be. Jouw contactpersoon is Stefanie
Pintelon, HR Consultant. We stellen het niet op prijs als werving- en selectiebureaus of headhunters op
deze advertentie reageren om hun diensten aan te bieden. Enkel rechtstreekse sollicitaties zullen in behandeling
worden genomen.
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