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Shiftleader Operations, 5-ploegendienst, Zwijndrecht
Sime Darby Unimills is een internationale producent van natuurlijke plantaardige oliën en vetten voor de
voedingsmiddelen-, diervoeder- en technische industrie in Europa. Als onderdeel van de Maleisische marktleider
Sime Darby Plantation hebben wij productielocaties, plantages en ondernemingen in 17 landen met meer dan
100.000 werknemers.
Door toenemende drukte hebben wij voor onze site in Zwijndrecht, die bestaat uit 22 productielijnen in 5 fabrieken,
behoefte aan een doorgewinterde Shiftleader Operations die zijn of haar mannetje staat in een hectische omgeving.

Wat doet een Shiftleader Operations bij Sime Darby Unimills?
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een ploeg. Je voornaamste doel is het bewaken van de
productie- en onderhoudsplanning, kwaliteit, voortgang en kosten. Daarnaast ben je continu bezig met het
optimaliseren van het productieproces, waarbij je verbetermogelijkheden signaleert en oplossingen aandraagt.
Als Shiftleader Operations stuur jij je ploeg op een duidelijke en motiverende manier aan.
• Naast het overzichtelijk houden van de personeelsbezetting en het indelen van vakantieroosters, voer je ook
functionerings- en beoordelingsgesprekken.
• Als Shiftleader begeleid je jouw mensen in hun dagelijkse werkzaamheden, waarbij je te allen tijde
zorgdraagt voor een veilige werkomgeving.
• Tevens draag je zorg voor het innoveren van de standaardwerkwijze naar multiskilling. Je coacht en
stimuleert je ploeg op enthousiaste wijze in het ontwikkelen van nieuwe skills en vaardigheden om de
productiviteit van het productieproces te verbeteren.

Wat heb jij als Shiftleader Operations in huis?
Je bent een doener die beslissingen durft te nemen. Jouw natuurlijke overwicht en aangeboren drang tot
verbeteren zorgen voor een stijgende lijn in jouw ploeg. Je minimum opleiding is Vapro C met MBO+ of HBO werken denkniveau. Je bent communicatief vaardig en hebt 2 tot 3 jaar werkervaring in een leidinggevende rol binnen
een productieomgeving in Food of Chemie.
Naast het ontwikkelen van je eigen vaardigheden, wil je ook het beste voor en uit jouw werknemers halen.
•
•
•

Je weet mensen op doortastende wijze te enthousiasmeren en de waarde van jouw visie in te laten zien.
Integriteit staat hoog in jouw vaandel. Je bent analytisch sterk, kunt goed plannen en organiseren en weet
wanneer je moet delegeren.
Je voelt je prettig in een meerploegenstelsel.
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Wat heeft Sime Darby Unimills jou te bieden?
Als shiftleader krijg je een veelzijdige baan met tal van doorgroeimogelijkheden en een aantrekkelijk salaris. Je
werkt in een gezellige ploeg van professionals in een informele omgeving. Als jij de inzet in huis hebt, bieden wij je
een interessante loopbaan in een innovatieve en multimediale productieomgeving waarbij je na een jaarcontract
uitzicht op een vaste aanstelling hebt.
Wij hebben een eigen cao met prima secundaire arbeidsvoorwaarden en besteden veel zorg aan een hoogstaand en
uitgebreid inwerkprogramma. Naast alle standaard voorwaarden zoals reiskostenvergoeding en een collectieve
ziektekostenverzekering, ontvang je een ploegentoeslag van 29,2%, een bonusregeling en een aantrekkelijk
pensioen.

Solliciteren als Shiftleader Operations?
Gaan jouw leidinggevende kwaliteiten ons productieproces op de meest gesmeerde rolletjes laten lopen? Als jij niet
vies bent van je handen uit de mouwen te steken, dan ontvangen wij jouw cv en motiverende introductie graag via
deze link: https://bit.ly/2ShyDkf

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

