
 
 

Wat doen wij? 

Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf dat actief is in de levensmiddelen 

sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische 

consumentenproducten. Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ondanks dat we 35 jaar bestaan, 

heerst er binnen Joannusmolen een start-up mentaliteit. Daarnaast ervaren we een continue drive om 

vanuit kansen en technologische ontwikkelingen, met innovatieve producten op de markt te komen om 

onze consument te verrassen! 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een informeel team en werken hard om onze doelen te bereiken, maar we houden ook van 

gezelligheid. Zo hebben we een actieve personeelsvereniging en luiden we jaarlijks de zomer in met 

een barbecue voor het hele team en hun partners en kinderen. Juist doordat we een overzichtelijk 

bedrijf hebben, zijn de communicatielijnen kort, kent iedereen elkaar en kunnen we zo bij elkaar 

binnen lopen op de productievloer of kantoor. 

 

Wie zoeken wij? 

Door de groei van internationale afzetmarkten en de bijbehorende ambitie van onze organisatie, willen 

we uitbreiden 

 

Productieleider Verpakken 

(40 uur) 

Wat ga jij doen? 

Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het totaal aantal aan operationele activiteiten binnen 
het productieproces verpakken. Het bewaken van de (voedsel)veiligheid, hygiëne, orde en netheid zijn 
hierin de belangrijkste factoren. Je geeft leiding aan 10-20 machine operators en 
productiemedewerkers. Je werkt in een 3-ploegendienst en rapporteert aan de Productiemanager.  

Een greep uit jouw takenpakket:   

 Het aansturen, coachen en motiveren van medewerkers, het inwerken en begeleiden van 

nieuwe collega’s  

 Het beoordelen en bespreken van de productieplanning met operators, waarin jij de 

werkzaamheden toewijst en verdeelt.   

 Het controleren, regelen en bijsturen van het productieproces. Jij fungeert als aanspreekpunt 

bij calamiteiten binnen de betreffende productieafdeling en escaleert indien nodig tijdig op 

naar de Productiemanager. 

 Zorgdragen voor het uitvoeren van onderzoeken en oplossen van  wederkerende storingen en 
calamiteiten, zodat apparatuur en installaties optimaal kunnen werken. 

 Het initiëren, uitwerken en (mede) invoeren van verbetervoorstellen, waarin je bijvoorbeeld 

deelneemt aan het kwaliteitsoverleg en productieoverleg. 

 Je rapporteert aan de Productiemanager. 

 

Wie ben jij? 

Jij bent onze nieuwe enthousiaste, gemotiveerde productieleider, wanneer je beschikt over een MBO+ 
of HBO opleiding, bij voorkeur richting Technische Bedrijfskunde of Levensmiddelentechnologie. 
Daarbij heb je 3 tot 5 jaar leidinggevende ervaring opgedaan in een productieomgeving, bij voorkeur in 
de voedingsmiddelenindustrie. Je voelt je thuis in een informele omgeving, bent doortastend, 
initiatiefrijk en hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel. Jij bent iemand die door samenwerking, 
coaching en overtuigingskracht medewerkers weet te motiveren en te enthousiasmeren. Door jouw 
ondernemende en kritische instelling ben je altijd op zoek naar verbetering.   Je beheerst de 
Nederlandse en Engelse taal. 
 

Wat wij bieden: 

Een veelzijdige, zelfstandige functie in een dynamische organisatie met een passie voor biologische 
food! Je wordt onderdeel van een enthousiast informeel team dat dagelijks bezig is met het bouwen 
aan een mooi bedrijf in de natuurvoedingssector.  



 
 

Wij bieden een zeer afwisselende functie binnen een internationaal georiënteerde organisatie met 
duurzame uitgangspunten. Uiteraard zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de 
zwaarte van de functie en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.  
 

Interesse? 

Ben jij die fijne collega die wij zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV met sollicitatiebrief, onder 
vermelding van de vacaturenaam,  ter attentie van mevr. Wendy Kruikemeijer, HR Manager, 
HR@joannusmolen.nl 

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website www.joannusmolen.com en voor 
inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de heer Pepijn Thonissen, Productiemanager tel.nr: 
+31 (0)485-330600. 

 

 

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