Vacature:

Productieleider

Organisatie:

PilloPak B.V.

Locatie:

Eerbeek

Per:

z.s.m.

Heb jij verstand van massaproductie, procesoptimalisatie en mensen aansturen? En ben jij toe aan een
volgende, uitdagende stap met meer verantwoordelijkheid en concreet doorgroeiperspectief? Dan heeft
PilloPak een prachtig aanbod voor jou!

Even voorstellen: PilloPak
PilloPak is een internationaal opererende onderneming en succesvol in de ontwikkeling, productie en
verkoop van verpakkingen van lichtgewicht golfkarton. PilloPak staat voor absolute kwaliteit. De organisatie
ontwikkelt klant-specifieke transport- en productverpakkingen voor food, luxury en non-food toepassingen.
Voorbeelden hiervan zijn industriële bakkerijen, fruitveilingen, parfumhuizen en producenten van o.a.
meubelen, keukens en diverse andere industriële producten.
PilloPak maakt deel uit van het Duitse Palm Packaging, een vooraanstaand producent van papier en
golfkarton met 4.000 medewerkers wereldwijd en een omzet van 1,5 miljard euro per jaar. PilloPak is
gevestigd in Eerbeek, telt ruim 100 medewerkers en kent een rijke historie.

Wat heeft PilloPak te bieden?
Bij PilloPak kom je te werken in een mooi bedrijf waar zakelijkheid en menselijke maat nauw met elkaar
verbonden zijn. Hier werken mensen die houden van karton, die trots zijn op hun producten en die echt hart
hebben voor het bedrijf. PilloPak is een solide, financieel gezonde organisatie, die prachtige en innovatieve
producten ontwikkelt en produceert.
Komende jaren staat PilloPak voor een gigantische uitdaging, met de vervanging van een belangrijk deel van
het machinepark. Als productieleider speel je hierbij een cruciale rol en krijg je een grote mate van
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Er is veel werk aan de winkel en je komt zeker niet in een gespreid
bedje.
Uiteraard staat er tegenover jouw inzet en verantwoordelijkheid een passende beloning. Naast een goed
salaris kent PilloPak een vaste 13e maand, een goede pensioenregeling en flink wat vrije dagen. Tot slot biedt
deze functie uitzicht op een interessant doorgroeiperspectief, binnen PilloPak en binnen Palm Packaging.

Wat is jouw achtergrond?
Voor deze fulltime positie zijn we op zoek naar kandidaten met het volgende profiel:
 Relevante afgeronde HBO opleiding, bijvoorbeeld TBK, WTB of vergelijkbaar;
 Sterke affiniteit met, en kennis van techniek, productieprocessen en procesindustrie;
 Ervaring met structurele en blijvende procesoptimalisatie volgens bijvoorbeeld Lean;
 Kwaliteitsgericht en -bewust, ervaring met ISO 9001 en BRCGS Packaging Materials;
 Ervaring met inzet en gebruik van IT tools zoals een ERP-systeem en MS Office;
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en bij voorkeur ook van Duits;
 Communicatief vaardig en handig op alle niveaus: empathisch, overtuigend en duidelijk;
 Analytisch, accuraat, proactief, gedreven en vasthoudend.

Wat is de uitdaging?
Al snel na jouw komst word je verantwoordelijk voor het aansturen van de productie, in 3-ploegendienst. Je
geeft hierbij direct leiding aan 2 teamleiders en indirect aan ca 70 productiemedewerkers.
Naast deze dagelijkse operationele verantwoordelijkheid, ga je aan de slag met procesoptimalisatie,
klachtenreductie en foutreductie. Op veel vlakken is winst te behalen: bezetting, productiviteit, afval, routing,
kwaliteit, etc. Op basis van goede analyses realiseer jij blijvende verbeteringen. Hierbij ben je in staat om je
mensen mee te nemen in die veranderingen en houd je rekening met de groeistrategie van de onderneming.
Bovendien gaat er in de komende jaren een vervanging plaatsvinden van een belangrijk deel van het
machinepark van PilloPak, waarbij de productie verregaand zal worden geautomatiseerd. Deze omslag heeft
als doelen: meer efficiency, hogere kwaliteit en minder afval. Als Productieleider zit jij in het hart van deze
veranderingen! De uitdaging wordt om te verbouwen en te vernieuwen terwijl de winkel gewoon open is.
Kortom, je hoeft je niet te vervelen in deze functie, waarin je rapporteert aan de Plant Manager en deel zult
uitmaken van het Operationeel MT van de onderneming.

Oké, je bent enthousiast, hoe nu verder?
Maarten van de Sande is door PilloPak gevraagd om contact te leggen met interessante, veelbelovende
kandidaten voor deze vacature. Mensen die een substantiële bijdrage willen en kunnen leveren aan de
modernisering die PilloPak de komende jaren gaat doormaken.
Ben je enthousiast geworden door het bovenstaande? En herken je jezelf in het geschetste profiel? Dan kun
je solliciteren via de sollicitatieknop ergens op deze pagina. Jouw sollicitatie wordt uiteraard zorgvuldig en
vertrouwelijk behandeld.
En heb je eerst nog wat vragen? Maarten beantwoordt ze graag! Hij is telefonisch bereikbaar via +31 (0)6 20
851 567 en per mail op maarten@maartenvandesande.com.
Alvast dank voor je tijd en interesse!
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