Vacature
Productie Manager Mouterij, Lieshout – 8 juli 2021
Wij zijn Holland Malt, één van de grootste mouterijen in Europa met een vestiging in
Lieshout en één van de modernste malting plants ter wereld in Eemshaven. Het succes van
Holland Malt is gebaseerd op ondernemerschap, een tomeloze ambitie en een no-nonsense
mentaliteit. Deze belangrijke factoren zorgen ervoor dat we zo’n 405.000 ton mout (de
voornaamste grondstof van bier) kunnen produceren en daarmee een toonaangevende
speler in de moutindustrie zijn.
Holland Malt BV is een zelfstandige dochteronderneming van Royal Swinkels Family Brewers.
We ondernemen al 300 jaar vanuit onze gezamenlijke passie voor bier en een goed gevoel
voor kwaliteit. Met ruim 1.800 collega’s werken we wereldwijd samen om het beste uit
onszelf te halen en de brouwerij nog mooier door te geven aan de volgende generatie.

Productie Manager Mouterij
Werkgever : Mouterij Holland Malt
Locatie :
Lieshout, NL
De uitdaging
Holland Malt is één van de grotere mouterijen in Europa. Daarbij hebben we de ambitie om
in de komende jaren een nog belangrijkere en duurzamere positie in de moutwereld te gaan
vervullen. Binnen onze mouterij in Lieshout is de Productie Manager verantwoordelijk voor
een optimale bedrijfsvoering, zodanig dat zowel de doelstellingen voor rendement,
continuïteit en gerst- en moutkwaliteit als wel leverbetrouwbaarheid aan de klant
gewaarborgd zijn.
Wat ga je doen?
Als hoofd van de afdeling mouterij Lieshout zorgt de Productie Manager ervoor dat de
bedrijfscontinuïteit, en kwaliteit geborgd is.
• Je stemt de logistieke, technische en productieprocessen tussen de afdelingen op
elkaar af en zorgt voor meer efficiëntie en een kwaliteits- en rendementsverbetering.
• Je neemt actief deel aan overleggen met productie en technische dienst.
• Jij realiseert je dat een goede performance van zowel een organisatie als het individu
vraagt om een goede werksfeer en goed leiderschap. In de rol van Productie
Manager werk je daar iedere dag actief aan. Je zorgt met jouw vakkennis, inzicht en
leiderschapskwaliteiten dan ook voor de ontwikkeling van de organisatie en haar
medewerkers.
• Het team in de mouterij Lieshout bestaat uit 20 FTE en je geeft direct leiding aan
teamleiders, Technische dienst, plant technoloog en planner.
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Dit bieden we jou
We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt, letterlijk. Daarom ontvang je als
nieuwe collega een warm welkom bij ons Bavaria Brouwerijcafé en vertellen we je alles over
de historie van de familie en onze organisatie. Daarnaast ontvang je van ons:
•
•
•
•
•

Een goed salaris gebaseerd op je kennis en ervaring, inclusief een vaste
eindejaarsuitkering (13e maand), 8% vakantiegeld en 15% bonus over je jaarsalaris.
30 vakantiedagen.
De kans om je persoonlijk te ontwikkelen via de Swinkels Family Brewers Academy,
waar je (in- en externe) trainingen en job coaching kunt volgen.
Korting op de zorgpremie en sporten bij een Fitland-vestiging (of gelieerde
vestigingen) en de mogelijkheid om gebruik te maken van de bedrijfsfitness.
Biergeschenken en kortingsboekjes, omdat we je graag kennis laten maken met ons
bierportfolio.

En ja, op zijn tijd, samen met collega’s, een heerlijk biertje proeven uit onze ruime selectie
van mooie biermerken hoort er natuurlijk ook bij.
Wie ben jij?
Je hebt minimaal HBO werk en denkniveau met affiniteit voor techniek en technologie (bij
voorkeur een afgeronde HAS of HTS opleiding), aangevuld met aantoonbare leidinggevende
ervaring in de voedingsmiddelenindustrie of nauw aanverwante industrieën.
Je bent sterk resultaatgericht met oog voor de ontwikkeling van medewerkers en veilig
werken.
Daarbij ben je pragmatisch ingesteld en combineer je technische en technologische kennis
met organisatorische vaardigheden om de dagelijkse operatie soepel te laten verlopen en
verander- en verbeterprocessen succesvol te implementeren.

Zo kun je solliciteren
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en voel je je aangesproken door deze vacature?
Verras ons dan met jouw motivatie door te solliciteren via de onderstaande button.
Heb je na het lezen van deze functieomschrijving nog vragen? Neem dan gerust contact op
door te bellen of appen naar Mark Raijmakers Recruitment Manager, via 06-20329816.

Holland Malt BV
P.O. Box 50
5737 ZH Lieshout
The Netherlands

Telephone +31 (0) 499 428 201
Fax +31 (0) 499 428 281
info@hollandmalt.com
www.hollandmalt.com

