
 

 
Jij als (fulltime) Productieleider in een dynamisch bedrijf?  
 
 
Brassica Trade gaat voor kwaliteit en klantgerichtheid, voor flexibiliteit en slagvaardigheid. Wij zijn gevestigd in Dirkshorn, centraal in een gebied waar veel 
vollegrondsgroenten geteeld worden. Door onze recente verhuizing naar een nieuw pand hebben wij al onze activiteiten onder een dak gebracht: teelt, verpakken en 
verhandelen van vollegrondsproducten. Dit resulteert in een forse toename van de productie en commerciële werkzaamheden. Om die reden zijn wij op zoek naar nieuwe 
collega’s. Denk jij ook eerder in oplossingen dan in problemen, bekijk dan onze website op www.brassicatrade.nl en laat weten of jij de combinatie met ons ziet zitten. 
 
 
Dit ga je doen: 
Jij bent verantwoordelijk voor een goed verloop van alle werkprocessen en 
efficiëntie van productielijnen. Je houdt toezicht op de kwaliteit en de 
verpakkingswijze van onze producten en zorgt ervoor dat onze klanten kunnen 
rekenen op een stipte levering van hun verpakte producten. Je stuurt de 
productiemedewerkers aan en ziet toe op een juiste werkwijze. Om ervoor te 
zorgen dat het gehele werkproces ongestoord verloopt, ben jij verantwoordelijk 
voor de tijdige aan- en afvoer van verse producten en verpakkingsmaterialen. 
Ook handel je de verpakkingsopdrachten administratief correct af. Tot slot zorg je 
ervoor dat de medewerkers de hygiëneregels strikt naleven en houd je toezicht 
op het dagelijkse (schoonmaak-)onderhoud. 
 
Dit vragen we van jou: 
Wij zien jou graag duidelijk zelfvertrouwen en overtuiging tonen, aangezien jij 
onze centrale schakel bent. Je hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid 
en kunt op alle niveaus duidelijk communiceren. Een 9 tot 5 mentaliteit heb je 
niet, want jij stelt de stipte kwaliteitslevering aan de klant boven alles. Jij steekt 
graag de handen uit de mouwen, bent leergierig en wil graag doorgroeien met 
onze organisatie. 
 
Dit breng jij mee: 
Je hebt MBO werk- en denkniveau en/of ervaring binnen de branche. Je hebt 
kennis op het gebied van voedselveiligheid en van onze AGF producten. Je 
beschikt over aantoonbaar leidinggevende capaciteiten. Verder heb je een 
positieve werkhouding, een gezonde dosis ambitie en een flexibele instelling. Je 
toont initiatief en bent resultaatgericht en stressbestendig. Jouw communicatieve 
vaardigheden zijn uitstekend en je beheerst, naast het Nederlands, ook de 
Engelse taal. Ervaring met het werken met een heftruck en pompwagen is een 
pré. 

 
Dit bieden wij jou: 
Je kunt rekenen op een passend salaris en prima arbeidsvoorwaarden. Je gaat 
aan de slag in ons moderne gebouw met prima faciliteiten. Wij bieden jou een 
verantwoordelijke en plezierige werkomgeving binnen een stabiele organisatie. 
Binnen onze open en directe cultuur wordt veel waarde gehecht aan 
enthousiasme, zelfstandigheid en inzet. Wij hebben een actieve 
personeelsvereniging en leuke extra regelingen voor onze medewerkers. 
 
 
Direct solliciteren? 
Stuur dan een email met jouw CV en motivatie naar 
b.houtenbos@brassicatrade.nl, of per post naar Woudmeerweg 25a, 1746 CD 
Dirkshorn. 
Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Bob Houtenbos op (0226) 331905. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 

 
 

                                                          
 

 
 

 


