
 
 
 
 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar: 

 

Productie manager 

Werken bij FeedValid is werken bij een familiebedrijf dat actief is in de handel, verwerking en 
productie van enkelvoudige en circulaire grondstoffen. Een bedrijf waar toptalenten de ruimte 
krijgen. FeedValid staat voor dynamiek, innovatie en continue procesvernieuwing. Daarom 
zoeken wij naar mensen die goed zijn in hun vak en met ons vooruit willen. Wil jij meebouwen 
aan het succes van FeedValid? Solliciteer dan op deze fulltime functie op ons hoofdkantoor in 
Poederoijen.  

De Productiemanager is de schakel tussen het management en de medewerkers. Hij stuurt 

een team van productiemedewerkers en medewerkers Op-/Overslag aan en leidt de processen 

in goede banen. Hij beheert de voorraad, controleert en verbetert processen en begeleidt de 

teamleden. Dat doet hij onder andere door de planning uit te stippelen, problemen op te lossen 

en medewerkers te motiveren, inspireren, sensibiliseren en te corrigeren op het vlak van 

veiligheid, hygiëne, samenwerking, kwaliteit en productie realisatie.  

De productie manager rapporteert aan de Plant Manager en werkt nauw samen met 

functionarissen verantwoordelijk voor Logistiek, KAM, TD, Finance. 

 

Functie inhoud: 

 Verantwoordelijk voor teams en processen in afdelingen productie en op- en overslag  

 Aansturing direct 2 à 3 fte supervisie,  indirect 20-25 fte operatoren (3+-ploegendienst, 
organisatie in ontwikkeling) 

 Dagelijks overleg van operationele zaken met kwaliteitsmanager, logistiek manager, hoofd 
TD, plant manager 

 Diverse productieprocessen locatie Poederoijen (bulk), op- en overslag (vervoer per as en 
per schip), Technische Dienst 

 Toezien dat bedrijfsvoorschriften, protocollen en werkinstructies correct worden 
nagekomen 

 Losplanning (voorraad) en productieplanning: (mede) opmaak en opvolging hiervan zodat 
grondstof-inslag en productie optimaal worden afgestemd op de vraag naar eindproduct 

 Bijdragen aan implementatie proces-investeringen locatie Poederoijen 

 Aandragen en opvolgen van procesverbeteringen en –modificaties op gebied van 
kwaliteit, capaciteit, veiligheid en efficiëntie 

 In productie nemen van nieuwe producten en processen en/of uitvoeren testproducties 

 Veiligheidsaspecten (relevant voor bulkprocessing) 

 Kwaliteitsaspecten (relevant voor bulkprocessing) 

 Technische aspecten (relevant voor feed bulkprocessing) 

 Veranderingsaspecten (organisatorisch, technisch) 

Herken jij je in het volgende?; 

 Sterke ervaring/affiniteit met bulk-processing (food/feed) of hieraan rakende sector 

 In staat duidelijk af te stemmen met medewerkers en duidelijke afstemming tussen 
personen en afdelingen onderling te bewerkstelligen 

 
 
 
 
FeedValid is gespecialiseerd in 

de productie van hoogwaardige 

gevaloriseerde 

diervoedergrondstoffen op de 

Noordwest-Europese markt.  

FeedValid is onderdeel van 

Brokking Holding, een 

familiebedrijf dat al meer dan 

100 jaar actief is in de productie 

van en handel in agrarische 

grondstoffen. Op vier 

verschillende productielocaties 

verwerken we zowel 

grondstoffen uit de 

levensmiddelenindustrie, met 

name de bakkerij en 

zoetwarensector, als granen en 

eiwitrijke grondstoffen. Hierbij is 

het toevoegen van waarde aan 

Ingrediënten voor de 

diervoederindustrie - 

"valorisatie" - de kracht van 

FeedValid.  

Daarnaast bieden wij onze 

leveranciers uit de 

voedingsindustrie een breed 

scala aan oplossingen voor 

hygiënische en efficiënte 

inzameling en opslag, het 

transport en de registratie van 

de interne misproducties. 

 

Door dit unieke concept zijn we 

in staat toegevoegde waarde te 

leveren aan zowel onze 

leveranciers als onze klanten. 

FeedValid heeft eigen 
productielocaties in Poederoijen, 
Nieuwdorp, Hamm en Wesel 
(Duitsland) en een aantal op- en 
overslagplaatsen en 
loonproducties in Nederland, 
Duitsland en Frankrijk.  



 Kan zich verbindend opstellen tussen fabriekslocatie (operatie), deels centrale afdelingen 
(bv bedrijfsbureau, kwaliteit) en (inter)nationaal gevestigde service partijen en 
leveranciers.   

 Technische affiniteit; goed begrip van processen en producttransformaties (bv reinigen,  In 
staat procesverbeteringen te zien en te implementeren 

 In staat op projectmatige basis technische projecten (capex) te leiden en/of te 
ondersteunen 

 Gewend te werken binnen IT omgevingen (kantoor en fabriek) en IT-applicaties zoals: 
MS-Office/Outlook/Teams, ERP, MES systeem, CMMS (Ultimo), … 

 Bekend met relevante kwaliteitsaspecten zoals certificering (bv GMP+, HACCP, ISO 
14001 ….), productspecificaties,  

 Effectieve interactie met Technische Dienst onderhouden   

 Bekendheid met productie-analyse methoden, bv OEE 

 Bekend met veiligheidsregels in de sector en in staat deze te promoten en handhaven 
binnen de locatie 

 Plus: bekend met de essentie van verbeteringsfilosofieën en methodes, zoals bv Kaizen, 
5S, CI, Lean 

Wij bieden; 

 Marktconform salaris. 

 Werken met een diverse technieken. 

 Fijne collega’s. 

 Korte lijnen. 

 Financieel gezond bedrijf. 

 Vrijheid van handelen, met bijbehorende verantwoordelijkheid.  

 Een werkgever waar men informeel met elkaar omgaat en gaat voor tastbaar resultaat. 

 Een brede uitdagende functie met ruimte voor zelfontplooiing en verdere ontwikkeling. 

 Goede arbeidsvoorwaarden met doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. 

FeedValid komt graag in contact met een toptalent die deze functie tot een succes maakt. 

Reageren; 

Stuur jouw sollicitatiebrief + CV naar Marian Mansvelder; m.mansvelder@feedvalid.eu.  
Wil jij graag eerst meer informatie over de vacature, dan kun jij contact opnemen met de heer Otto van der Linden, 
telefoon 06 - 83 93 87 64.  

 
 
Acquisitie van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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