IAMS Europe BV
Line Manager Packing (met doorgroeipotentieel)
IAMS Europe, producent van diervoeding (pet food) is onderdeel van Spectrum Brands, bekend van
consumentenmerken zoals Varta, Black & Decker, Stanley, Russell Hobbs en Tetra (visvoer).
Spectrum Brands is geregistreerd aan de New York stock exchange en realiseerde in 2015 een omzet
van € 4,3 miljard. De onderneming heeft 13.500 medewerkers in 55 landen en groeit jaarlijks 20 tot
25%. In de state-of-the-art productielocatie te Coevorden (ISO22000 gecertificeerd) werken 230
medewerkers dagelijks aan productie, verpakken en distributie van honden- en kattenvoer. Op 7
verpakkingslijnen worden 480 unieke producten klaargemaakt voor export wereldwijd. Het merk IAMS
en het premium merk Eukanuba worden verkocht via grote internationale retailers, dierspeciaalzaken,
dierenartsenpraktijken en fokkers. Met een sterke focus op duurzaamheid, innovatie en continue
verbetering, is de productielocatie in Coevorden binnen Spectrum Brands hèt voorbeeld van ‘best
practice’. Voor de grootste verpakkingslijn zijn wij op zoek naar een line manager met
doorgroeipotentieel.

Functie
Continue verbeteren van mensen, machines en processen










Als Line Manager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de geplande productie op
jouw lijn. In deze functie geef je direct leiding aan twee TD’ers en één Proces Engineer
Technician (PET) en functioneel aan de Operators van jouw lijn.
Dagelijks analyseer je het verpakkingsproces, stelt verbeteringen voor en voert deze uit
samen met de technische dienst en de PET.
Door begeleiding, training en coaching op machines en werkprocessen breng je de
medewerkers naar een hoger plan.
Je voert functioneringsgesprekken met operators en voert werkoverleg.
Actief deelnemen in kennisgroepen die verbetervoorstellen doen voor de hele
productielocatie.
Nieuwe verpakkingen worden onder jouw verantwoordelijkheid getest op de lijn.
De Line Manager plant het onderhoud aan de lijn en is daarvoor budgetverantwoordelijk.
Door sturing en beheersing van procesvariabelen en procescontrole zorg je voor borging van
veiligheid, kwaliteit, kwantiteit en de efficiency op jouw lijn.
De Line Manager Packing rapporteert aan de Operations Department Manager.

Profiel
People manager met kennis, kunde en passie voor techniek
Functie-eisen
 Een afgeronde bachelors of masters opleiding bijvoorbeeld een opleiding werktuigbouwkunde,
elektrotechniek, bedrijfskunde, levensmiddelentechnologie, procestechnologie of chemische
technologie.
 Enige leidinggevende ervaring in een productieomgeving, bijvoorbeeld als teamleider,
shiftmanager, shiftleader is een pre.
 Bij voorkeur kennis van kwaliteit, veiligheid, milieu en hygiënenormen, zoals bijvoorbeeld:
HACCP, GMP, BRC of IFS.
 Kennis van managementprincipes zoals bijvoorbeeld: Lean, TPM, 5S, Six Sigma of Kaizen is
een pre.
 Goede beheersing van Nederlands en Engels.

Competenties







Leidinggevende kwaliteiten, voorbeeld voor anderen.
Analytisch, plan- en procesmatig denken en doen.
Technisch inzicht.
Initiatiefrijk, proactief, open minded.
Teamspeler, luisteren naar anderen.
Resultaat en oplossingsgericht

Standplaats
Coevorden.

Aanbod
IAMS Europe biedt je de mogelijkheid om deel uit te maken van een technologisch toonaangevende
onderneming binnen Spectrum Brands. Een veelzijdige functie met eigen verantwoordelijkheid voor
mensen en resultaten en ruime doorgroeimogelijkheden. Je wordt actief begeleid en gestimuleerd tot
het volgen van opleidingen om je zowel professioneel als persoonlijk binnen de organisatie te
ontwikkelen. De cultuur is open, ondernemend en gericht op samenwerking. Vanzelfsprekend horen
daar uitstekende arbeidsvoorwaarden bij.

Reageren
IAMS Europe heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Line Manager Packing exclusief
uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Mark van den Hoogenband, telefoon: 06 37 173 570.
Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.eu.
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.eu.spectrumbrands.com.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.
Ceres is de Recruitment, Interim Solutions en Executive Search specialist voor agri en food vacatures
gericht op Bachelors en Masters. Wij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte
wervingscampagnes. International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, ZuidAmerika) en kantoren in Nederland, Duitsland, België en Polen. De marktgebieden zijn: Food, Agri,
Retail (FMCG/ OOH), Levensmiddelentechnologie, Food Technology, Nutrition, Biobased, Life
Sciences, Animal Sciences, Agro chemicals, Veterinaire Pharma, Techniek, Horticulture, Plant
Sciences, Organic Agriculture, Sierteelt en Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim
posities zijn: General Manager(s), Directie, Sales & Marketing, Financieel, Human Resources (HRM),
Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader, Research & Development (R&D),
Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering, Projectmanagement
en Procestechnologie.

