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ALGEMENE INFORMATIE

Koninklijke Verkade N.V. is in 1866 opgericht in Zaandam. Een oer-Hollands kwaliteitsbedrijf in
een internationale omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde
merkenfabrikant te zijn, met merken als Verkade en Sultana.
Dagdagelijks werken er bijna 350 ambitieuze en gemotiveerde medewerkers met veel plezier aan
de sterke marktposities van deze merken binnen de categorieën biscuits, tussendoor en chocolade.
Hiermee voorziet Verkade in de dagelijkse behoeften van de consumenten en klanten.
Duurzaamheid en efficiency zijn hierbij belangrijke pijlers.
Sinds 2014 is Koninklijke Verkade onderdeel van Yildiz Holding.
Yildiz Holding (CEEMEA’s grootste voedingsmiddelenorganisatie) heeft zijn business in koek en
chocolade bij elkaar gebracht onder de nieuwe wereldwijde onderneming Pladis
(www.pladisglobal.com).
Pladis is een wereldwijde leider in de koek en zoetwaren met activiteiten in 120 landen in Europa,
het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Amerika. Onder Pladis vallen 36 fabrieken in 13 landen met
ruim 26.000 werknemers.
Met het streven naar “we promise hapiness to the world with every bite” verrijkt de organisatie de
consumenten met producten in zoete en hartige koekjes, wafels, cake, chocolade, kauwgom en
snoep.
Koetsier Executive Search is in opdracht van de directie van Koninklijke Verkade NV op zoek
naar een enthousiaste, energieke, resultaatgerichte en daadkrachtige Plant Manager.
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Titel

Plant Manager

Plaats in de organisatie

De Plant Manager rapporteert rechtstreeks aan de Supply
Chain Director Pladis Europe.

Standplaats

Zaandam

Taken en Verantwoordelijkheden

De Plant Manager is eindverantwoordelijk voor:
 Optimalisatie van de fabriek met betrekking tot
(kosten)efficiency, wast management, GMP, QHSE en
customer service;
 Focus op “continuous improvement” als het gaat om
kosten, output en performance (KPI’S);
 Het begeleiden van medewerkers in verdere
professionalisering en bredere inzetbaarheid;
 Sturing en begeleiding van het multiculturele team in
samenwerking, teambuilding en optimale klantfocus;
 Sturing geven aan Supply Chain Excellence Tools en
techniques;
 ‘Gate Keeper” voor supply chain bij New Product
Development en samenwerking met P2M/Marketing;
 Benchmarking met (Internationale) concurrentie;
 Signaleringsfunctie en deelt “best practices” op
strategisch niveau;
 Maken van vertaalslag Zaanse groei- en
optimalisatieplannen in Capex investeringsplannen en
begeleidt deze investeringsverzoeken en –trajecten;
 Sturing op standaardisering (Global); kosten per ton;
 Toezien op lokale en Internationale wet- en
regelgeving.
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De Functie:
Verkade is actief in een zeer dynamische markt, hetgeen ook hoge eisen stelt aan de organisatie.
In de rol van Plant Manager ben jij verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten en draag je
zorg voor een hoogstaande en efficiënte operatie met een hoge mate van klant- en medewerkers
tevredenheid. Op groepsniveau heeft de organisatie een aantal ambities benoemd, die zich laten
samenvatten in “We promise happiness tot he world with every bite”, hetgeen uiteraard van
invloed is op jouw rol in Zaandam.
Belangrijke pijlers zijn: ondernemerschap, flexibiliteit, groei, hoge kwaliteit, optimalisatie,
succesvolle werknemers en hoge klanttevredenheid.
Als Plant Manager ben je een enthousiaste en inspirerende leidinggevende. Je stimuleert jouw
medewerkers tot betere prestaties en jij als Plant Manager hanteert hierbij zoel een sturende als
coachende rol. De focus ligt op continue verbeteren, het optimaliseren van de prestaties conform
de visie voor Verkade die afgestemd is met de wensen van Pladis en het is jouw taak mens en
organisatie in beweging te krijgen.
Je streeft hierbij naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau met een tevreden klant en een
positief financieel resultaat. Jij haalt het beste uit mens en fabriek!
Naast de dagelijkse operatie draag je bij aan de strategische koers. Jij vertaalt strategie naar
operatie en zorgt voor concrete investeringsplanning & -aanvragen en de opvolging hiervan.
Je plant de jaarlijkse operationele activiteiten en formuleert budgetvoorstellen om zo een optimaal
evenwicht te verzekeren tussen de kosten en de omzet van de fabriek. Je bent verantwoordelijk
voor de coördinatie, controle en opvolging van de belangrijkste doelstellingen en van de
operationele activiteiten.
Het streven om vanuit Pladis wereldmarktleider te worden vraagt ook om een dynamisch en
concurrerend productaanbod. Jij houdt je bezig met “asset based innovation” (wat wil de klant en
wat is er nog meer mogelijk met ons huidige machinepark). Je hebt regelmatig overleg met
Marketing als het gaat om NPD en P2M. Jij stuurt op continue verbeteren en onderneemt acties
waar nodig. Projecten die hieruit voortvloeien zullen onder jouw leiding aantoonbare
verbeteringen realiseren.
Je ziet erop toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met relevante wetgeving, procedurele
vereisten en corporate wensen. Jij onderneemt preventieve en correctieve acties war nodig, opdat
de (Internationale) standaarden nageleefd worden.
Wil je naast dagelijkse operationele managementtaken ook nauw betrokken zijn bij de verdere
optimalisatie en van invloed zijn in de verdere ontwikkeling van een veranderende en ambitieuze
organisatie? Dan is deze uitdagende functie van Plant Manager wellicht de job voor jou!
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DE PERSOON

Opleiding

Afgeronde HBO/WO Opleiding (bijvoorbeeld studie
Levensmiddelen Technologie). Bij voorkeur aangevuld met
vakinhoudelijke managementcursussen.

Ervaring

Je beschikt over circa 8-10 jaar brede operationele en
leidinggevende ervaring binnen de
levensmiddelenindustrie. Ervaring als Plant Manager is een
pré. Je beschikt over ervaring op het gebied van (grote)
investeringstrajecten en over aantoonbare succesvolle
verbetertrajecten.

Karakteristieken

 Ondernemende instelling (initiatiefrijk)
 Empathisch vermogen
 Overtuigingskracht/Besluitvaardig
 Resultaatgericht (verbeteren en optimaliseren)
 Enthousiast
 Zelfstandig
 Dynamisch
 Proactief
 Communicatief
 People Manager
 Pragmatisch
 Stressbestendig
 Gedreven
 Energiek
 Gevoel voor humor
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