
 

Teamleider Productie I Poeldijk I 40 uur 

Beschik jij over het talent om een van onze productie afdelingen zo efficiënt mogelijk orders te laten 
verwerken? Kun je daarnaast je team enthousiasmeren en coachend aansturen? Dan ben jij de 
teamleider die wij zoeken! 
 
Als Teamleider ben je de eindverantwoordelijke voor het (laten) verwerken en verzendklaar maken 
van de productieorders. Samen met de assistent teamleider zorg jij dat het team, bestaande uit 
operators en productiemedewerkers, de werkzaamheden zodanig verrichten dat de producten 
voldoen aan alle klantwensen. Uiteraard zorg je voor een veilige, schone en nette werkomgeving 
zodat wij onze hoge kwaliteitsnormen kunnen blijven verbeteren. 
 
Wie ben jij? 
Je werkdag begint om 05:30 en je bent bereid om eens per 3 weken op zaterdag te komen werken. Je 
kunt zelfstandig naar ons bedrijf in Poeldijk komen en je beheerst de Nederlandse en Engelse taal. 
Daarnaast herken jij jezelf in de volgende punten: 

• Je hebt MBO werk- en denkniveau 

• Je hebt werkervaring als teamleider binnen een productie omgeving en hebt affiniteit met de 
AGF branche 

• Je hebt technisch inzicht in het bedienen van machines 

• Je voelt je vertrouwd met licht administratieve werkzaamheden 

• Je hebt kennis & ervaring om het overzicht over de afdeling te houden en bij te sturen waar 
nodig 

• Je werkt graag samen met je team om de dagelijkse doelen te behalen en je geeft op een 
coachende manier leiding 

 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende functie in een divers team waarin jij het verschil kunt maken 

• Een marktconform salaris  

• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en 
opleidingen 

• Werken bij een succesvol en internationaal bedrijf met een informele & open bedrijfscultuur 
 
Verder is het goed om te weten dat je in een gekoelde ruimte werkt zodat we de kwaliteit van onze 
producten kunnen waarborgen. 
 
Wie zijn wij? 
Bij Euro West worden dagelijks grote hoeveelheden groenten en fruit verpakt en/of verhandeld. Ook 
hebben wij een uitgebreide Rijpafdeling. Ons bedrijf kent een lange historie, welke terug gaat tot het 
jaar 1970. Als je een indruk wilt krijgen van onze organisatie, bezoek dan onze website en social 
media kanalen! 
 
Enthousiast geworden?  
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een CV en motivatiebrief naar hr@euro-west.nl. Heb je nog 
vragen over deze vacature, neem dan contact op met ons HR team, telefoonnummer 0174-820478. 


