
 

Een expansieve klantgerichte producent in de verse voeding van gerenommeerde 

kwaliteitsproducten is vandaag op zoek naar een: 

 

PLANT MANAGER 

 

 

De plant manager vertaalt de de groepsvisie -en strategie naar acties in zijn/haar vestiging. 

Hij/zij doet dit door voortdurende aanmoediging en stimulatie van activiteiten die de EBITDA 

verbeteren.  

 

De plant manager verzekert tevens het tijdig afleveren van afgewerkte producten van zijn/haar 

vestiging, met respect voor de veiligheids-, omgevings- en hygiënestandaarden, binnen de 

kwaliteitsvereisten, op de meest efficiënte manier. 

 

Uw rol:  

 

• U bent verantwoordelijk voor het organiseren van de productieplanning en dit in 

nauwe samenwerking met de supply chain manager en verantwoordelijke 

distributiecentrum. 

• In totaal werken hier een 120-tal mensen. U bent de drijvende kracht achter de 

optimalisering van onze processen. Als authentiek people manager creëert u samen 

met uw equipe een stimulerende en professionele werkomgeving, en zorgt u voor een 

juiste inzet en organisatie van het personeel in de vestiging. 

• U zit op regelmatige basis samen met de andere plant managers om de strategie te 

bepalen. 

• U maakt in samenwerking met de HR-collega’s werk van een eigentijds 

personeelsbeleid zodat iedereen optimaal kan worden ingezet.  

• U speelt een actieve rol bij de jaarlijkse budgettering en het voorbereiden, plannen en 

implementeren van onze investeringen. Na uitvoering zorgt u ook voor de nodige post 

investering evaluatie (bottom-up, ook naar volgend jaar toe). 

• U bent ook eindverantwoordelijke voor de strikte naleving van alle kwaliteits-, milieu- 

en veiligheidsstandaarden. 

• U voert een beleid van ‘continuous improvement’, door bv. toepassing van de lean 

principes,corrigerende acties voor het verbeteren van algemene performantie. 

 

 

 

  



 

Uw profiel: 

 

• U genoot een ingenieursopleiding of behaalde een relevant diploma op Masterniveau en 

kunt terugblikken op minstens 8 jaar leidinggevende ervaring binnen een 

productieomgeving bij voorkeur in de voedingssector.  

• U bent een uitgesproken people manager met uitstekende communicatieve vaardigheden 

die erin slaagt uw medewerkers permanent te motiveren en te ‘challengen’.  

• U bent een resultaatgericht ‘entrepreneur’ die gericht is op optimale processen en 

maximale efficiëntie.  

• U beschikt over een goede praktische talenkennis van Nederlands, Frans en Engels.  

• U bent van nature een ‘bruggenbouwer’, iemand die graag met mensen samenwerkt, een 

teamplayer van aard. 

• U bent bereid te werken in een matrix-structuur, waarbij uw leidinggevende en coachende 

skills zowel richting geven aan werknemers die rechtstreeks aan u rapporteren, als 

werknemers die via dotted line aan u rapporteren, in samenwerking met andere 

lijnmanagers.  

 

Ons aanbod: 

• U maakt deel uit van een stabiele en financieel kerngezonde groep met een sterke 

marktpositie in binnen- en buitenland – 50 % van de Belgische productie is bestemd voor 

export - en een indrukwekkend gamma kwaliteitsvolle en fijne vleeswaren.  

• Als Plant Manager oefent u een functie uit met een hoge graad van autonomie en ruimte 

voor initiatief.  

• De site te Gent ligt op een toplocatie 

• U krijgt de kans om u op groepsniveau te profileren en kunt een actieve rol spelen bij de 

verdere ontwikkeling en groei van onze onderneming.  

• Een aantrekkelijk salaris aangevuld met een ruim pakket van extralegale voordelen. 

 
 
 

INTERESSE? 
 

Ellen Lambrechts, Consultant Taking Turns 

Ellen@takingturns.be – 0477/24.17.25  

 
Griet Vanneste, Managing Partner Taking Turns 

griet@takingturns.be – 0468/16.33.25  
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