
 
Klaas Puul BV is al decennialang één van de meest toonaangevende producenten van 
verse visproducten in Europa. Van de vangst tot de levering bij de klant: Klaas Puul 
beheert het hele productie- en verwerkingsproces. Dankzij ons hoogstaande 
productiesysteem en authentiek vakmanschap bieden wij de allerhoogste kwaliteit in 
garnalen. 
 

 
 

Voor de afdeling Operations in Volendam zoeken wij een enthousiaste 
 

Teamleider Productie (40 uur per week) 
 
De functie 
Als Teamleider Productie ben jij verantwoordelijk voor aansturen, coachen en begeleiden van operators en 
overige productiemedewerkers in het uitvoeren van hun functie. 
Daarbij ondersteun je met planning, zorgen dat de randvoorwaarden in orde zijn, zoals aanvoer van goederen en 
diensten, waaronder HR en de Technische Dienst indien nodig. 
 
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: 

• Machines en werkprocessen optimaliseren; 

• Planning van personeel; 

• Productiviteit optimaliseren; 

• Sturen op KPI’s; 

• Algehele orde, hygiëne en netheid van de afdeling bewaken; 

• Onderhouden van contact met HR, TD en overige dienstverlenende afdelingen; 

• Ad-hoc ondersteuning bij operationele processen inclusief andere afdelingen. 

Dit breng jij mee 
Bij Klaas Puul zijn we op zoek naar collega’s die met ons de uitdaging durven aan te gaan en een bijdrage te 
leveren aan het ontwikkelen aan een nieuwe gezamenlijke bedrijfscultuur. Daarnaast breng je de volgende 
kennis en ervaring mee; 

• Je beschikt over een afgeronde technische MBO opleiding (bij voorkeur VAPRO); 

• Je hebt 3 tot 6 jaar ervaring in een leidinggevende technische functie;  

• ervaring in de food-sector is een pré; 

• Je kunt goed procesmatig en oplossingsgericht denken; 

• Je bent zeer proactief en een echte aanpakker; 

• Je kunt goed werken in teamverband, maar bent ook zeer zelfstandig. 
 

Dit bieden wij 
Binnen Klaas Puul kun je rekenen op een plezierige, informele en dynamische werkomgeving met veel vrijheid 
en ruimte voor ontwikkeling. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten, maar ook voor 
de tevredenheid van onze medewerkers. Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Verder hoort er 
ook een prima salaris bij inclusief aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat om een tijdelijk 
contract (jaar) met de intentie tot een vast dienstverband. 

 
Je sollicitatie 
Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Klaas Puul BV? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Stuur 
je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar hr@klaaspuul.com t.a.v. Pleuni Oud. Voor meer 
informatie over deze functie kijk op onze website https://www.klaaspuul.com/vacatures/ of neem contact op 
met de afdeling HR op telefoonnummer 0299-399340. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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