
 
 
 
 

 
 

Vacature Productieleider 
 

Ben jij goed in teams enthousiasmeren om dagelijks onze klanten te voorzien van de mooiste 

producten uit de zee? Beschik je over een overstijgende blik waarbij je het hele proces kan 

monitoren? Dan gaan we graag met jou in gesprek! Als onderdeel van de dagelijkse productie streef 

je naar de meest optimale manier van werken. Jouw kritische blik op onze processen deel je met de 

Operations Manager om samen verbeteringen door te voeren.  

Inhoud van de functie en verwachtingen van deze rol.  
- Geeft leiding aan en coördineert de productie van Krijn Verwijs Yerseke;  
- Is verantwoordelijk voor het realiseren van de gewenste productie aan de hand van 

productieplanning, product- en kwaliteitsvoorschriften, specificaties en gestelde KPI’s; 
- Verantwoordt en rapporteert met betrekking tot de verbruiken van manuren en 

grondstoffen;  
- Signaleert, initieert en begeleidt verbeteringen en/of aanpassingen om veiligheid, kwaliteit 

en productiviteit naar een hoger niveau te krijgen;  
- Is verantwoordelijk voor personeelsaangelegenheden, zoals functionerings- en 

beoordelingsgesprekken, ontwikkeling en opleiding, sollicitatiegesprekken en ziekteverzuim. 
 

Als je start als Productieleider bij Krijn Verwijs, kan jij het volgende verwachten:  
Je komt te werken in een dynamische omgeving waarbij we dagelijks inspelen op de behoeften van 

onze klanten. De baan biedt veel afwisseling, er is ook ruimte om met de teams te zoeken naar 

verbeteringen. Wij bieden ruimte voor ontwikkeling en je kan rekenen op interne coaching en goede 

begeleiding. Ook niet onbelangrijk; je komt terecht in een team van gemotiveerde en enthousiaste 

collega’s. 

Opleiding en ervaring 
• HBO werk- en denkniveau verkregen door opleiding of ervaring; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en goede beheersing van de 
Engelse taal; 

• Heeft kennis van geautomatiseerde processen; 

• Heeft kennis van technische gegevens van machines; 

• Heeft kennis van producten en kwalitatieve normen en specificaties; 

• Heeft leidinggevende en coachende vaardigheden; 

• Is in staat het team effectief te leiden naar een hoger niveau.  

 

Dit zijn wij 
Sinds 1880 leven wij als familiebedrijf van de zee. Zoals het getij van de zee bewegen wij in het ritme 

mee. Dit zorgt voor uitdagingen, maar die draaien wij om naar kansen. Met alleen de zee als 

smaakmaker, zorgen onze kwekers met liefde voor de beste kwaliteit. Alleen het allerbeste gaat elke 

dag vers naar onze klanten. Samen dragen we zorg voor onze zee. Wij willen de zee beter achterlaten 

voor de volgende generaties. Zodat ook zij kunnen genieten van al het allerbeste dat de zee te 

bieden heeft.   



 
 
 
 

 
 

Hoe kun je solliciteren? 
Interesse? Mooi! Solliciteer dan direct op de functie van Productieleider. Stuur je brief en CV naar 

HR: hr@verwijs.com. 

Toch liever vooraf iets meer info? Dat kan ook! Stuur dan een mailtje en ik neem zo snel mogelijk 

contact met je op. Dat kan naar Jan-Joost Hoekman jhoekman@verwijs.com.  
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