
 

 
 
 
 
 
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van 
kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de 
merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn wij ook 
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.  

 
Voor de locatie in Enkhuizen zijn wij op zoek naar: 

 

Plant Manager Enkhuizen 
40 uur per week  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 

Koninklijke Peijnenburg is op kort termijn op zoek naar een Plant Manager in Enkhuizen. Jij fungeert als erkende 
partner op alle niveaus, door het optimaal organiseren van het productieproces en realiseren van het beoogde 
plantresultaat. In de plant van Enkhuizen worden de traditionele Jodekoeken, mergpijpen en roze koeken 
geproduceerd. 
 
De kern van je taken: 

 Je wordt eindverantwoordelijk voor de gehele productie-organisatie Enkhuizen die ongeveer 50 
medewerkers telt  

 Je geeft direct leiding aan het productieteam wat uit 6 medewerkers bestaat 

 Je stelt het operationele productie plan op, waarbij je toezit op een optimale productie volgens de 
kwantiteits-, kwaliteits-, en kostprijsspecificaties met oog voor de technologische aspecten 

 Je draagt zorg voor de ontwikkeling van competenties van de medewerkers 

 Je bent verantwoordelijk voor het investerings- en onderhoudsplan van de plant 

 Je rapporteert aan de Directeur Supply Chain 
 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

 Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding (Technische bedrijfskunde of Levensmiddelentechnologie) 

 Je hebt +- 5 jaar relevante werkervaring als productieleider of Hoofd van een productieafdeling 

 Je hebt de ambitie en het talent om door te groeien naar Plant Manager en bent er aan toe om deze stap te 
zetten 

 Je beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten en je hebt enkele jaren werkervaring in de 
levensmiddelen- of procesindustrie 

 Je bent een teamplayer met een coachende stijl van leidinggeven 

 Als daadkrachtige ondernemer op de werkvloer weet je de mensen te motiveren en inspireren 

 
Wat voor ons gesneden koek is. 

Je komt te werken in een jong team van hardwerkende collega’s met een hart voor de organisatie. We vieren 
successen, denken met elkaar mee en doen ook fanatiek mee aan diverse sportevenementen. Vitaliteit staat bij 
ons hoog in het vaandel en zijn daarom ook een rookvrije organisatie. Groei en ontwikkeling is bij Koninklijke 
Peijnenburg ontzettend belangrijk, dus er zijn continue voldoende doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.  
 
Enthousiast? 

Word jij razend enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar 
recruitment@peijnenburg.nl . Voor eventuele vragen zijn we uiteraard ook bereikbaar per mail of telefoon 
(040-2807777).  
 
Een assesment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure 
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