
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Plant Manager 

 
Grozette is momenteel op zoek naar een Plant Manager die verantwoordelijk wordt voor alles wat met de 

productie van diverse producten te maken heeft. Je stuurt hierin direct een operationeel management 

team aan van 5 fte bestaande uit een Productie Manager, Hoofd Bedrijfsbureau, Hoofd Packaging, Hoofd 

TD en KAM Manager. Indirect ben je verantwoordelijk voor ± 60 medewerkers binnen productie.  

Hiernaast speel je een belangrijke rol in het zo optimaal mogelijk laten functioneren van het gehele 

productieproces en heb je oog voor continu verbeteringsslagen. Tevens zal er een actieve rol voor je zijn 

weggelegd bij de nieuwbouwplannen komend jaar. De Plant Manager zal direct rapporteren aan de 

Algemeen Directeur.  

  

Taken en verantwoordelijkheden: 

- Direct leiding geven aan het operationele managementteam 

- Toezien op een optimale planning en het adequaat inzetten van mens en 

productiemiddelen 

- Realiseren van doelstellingen op het gebied van kwaliteit, hoeveelheid, 

leveringsbetrouwbaarheid en kosten  

- Initiëren en realiseren van projecten ter verbetering van de processen m.b.t. kostprijzen, 

kwaliteit, output, productinnovaties, e.d. 

- Aanspreekpunt voor externe partijen, zoals leveranciers en overheid 

- Toezien op de naleving regels inzake hygiëne en productveiligheid 

  

Wij zoeken: 

- Minimaal afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in de richting van techniek of technische 

bedrijfskunde 

- Minimaal 5 jaar ervaring in een soort gelijke rol binnen een productie omgeving 

- Ervaring binnen de food sector in een must 

- Kennis en ervaring op het gebied van Lean Six Sigma, TPM of WCM 

- In het bezit van een Lean belt is een pré 

- Gedreven, enthousiast, ondernemend en sterk gericht zijn op samenwerking 

- People Manager met gevoel voor de mens achter de productie 

 

Grozette biedt je: 

- Professionele organisatie, informele cultuur 

- Een prettige werksfeer met alleen maar gemotiveerde medewerkers 

- Dynamische en een internationale werkomgeving 

- Veelzijdige functie en verantwoordelijkheid 

- Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

 

Ben jij degene die wij zoeken? 

Deze vacature is exclusief uitgezet bij Michael Page. Wanneer er interesse is, stuur dan een 

motivatiebrief + C.V. naar Erik-JantenHooven@michaelpage.nl. Voor meer informatie over deze functie 

kun je contact opnemen met Erik-Jan ten Hooven van Michael Page op telefoonnummer 030-7999062. 

 

Grozette B.V. produceert sinds 1963 een assortiment 

met kaasproducten voor de voedingsindustrie, 

foodservice en retail. Ons assortiment bestaat uit 

verse en lang houdbare kaaspoeders en geraspte 

kaas. Naast het Grozette merk worden ook producten 

onder private label gemaakt. Onze producten worden 

naar meer dan 30 landen geëxporteerd. 
 

 

Grozette heeft een reputatie opgebouwd als flexibele en betrouwbare leverancier van kaasproducten 

met een constante hoge kwaliteit. Innovatie en ontwikkeling zijn een essentieel onderdeel van onze 

bedrijfsstrategie. Door middel van vooruitstrevende mogelijkheden en producttoepassingen blijven 

we concurrerend en interessant in de snel wisselende kaasmarkt.  
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