Allround Productiemedewerker – Franeker
Ben je iemand met kennis van productieprocessen en / of heb je affiniteit met deze of vergelijkbare
processen? Ben je leergierig en wil je jezelf verder ontwikkelen? Dan hebben wij de uitdaging die bij
jou past.
Wie is Royal Steensma? Wat doen we als Royal Steensma en waar streven we naar?
Royal Steensma is een professioneel en innovatief familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van
hoogwaardige ingrediënten en smaakvolle halffabricaten voor de retail, brood- , banket- , chocoladeen ijsindustrie. Wij produceren onder eigen merk en onder private label en zijn nationaal en
internationaal actief. In Nederland behoren wij tot de marktleiders op het gebied van de productie van
bakkerijgrondstoffen.
Als je bij één van onze vier Nederlandse plants binnenkomt, ervaar je niet alleen dat wij heerlijke
bakkerijingrediënten produceren, maar ervaar je vooral de bevlogenheid van onze medewerkers.
Medewerkers die kennis hebben van uiteenlopende processen, producten en specialiteiten. Met circa
225 collega’s zorgen wij er dagelijks voor dat zowel de ambachtelijke bakker op de hoek, als ook de
industrie en de retail voorzien worden van onze producten. De saamhorigheid ervaar je wanneer je
één van onze locaties binnenloopt. Humor in combinatie met hard / slim werken, met de handen in
het deeg en ook een lach en een traan zijn ons niet vreemd. Korte lijnen, efficiency, inventiviteit,
maatwerkoplossingen: daar houden wij van; en onze klanten ook!
Royal Steensma heeft vestigingen in Leeuwarden, Franeker, Elst en Vlaardingen. Daarnaast beschikt
de organisatie over een eigen productiefaciliteit in Thailand voor de aanlevering van grondstoffen.
Functie:
Als Allround Productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het bedienen van diverse machines.
Tevens ben je verantwoordelijk voor een goed verloop van het (productie)proces.
Je voornaamste werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn:
 Je bedient, controleert en regelt, afwisselend, een of meerdere machines en / of je ziet toe op
een ongestoorde voortgang van de betreffende gedeelten van het verwerkings- of
verpakkingsproces aan de hand van verkregen aanwijzingen en opdrachten;
 Je treft voorbereidingen;
 Je vult eindproducten af en je rondt productieorders af;
 Je zorgt voor een schone en opgeruimde werkomgeving en schone apparatuur;
 Je neemt op de voorgeschreven wijze productiemonsters af ten behoeve van de
kwaliteitscontrole;
 Je signaleert en verhelpt storingen;
 Je tekent productielijsten (vb. productieorders HACCP lijsten) en andere relevante documenten
af;
 Je verricht diverse bijkomende werkzaamheden die worden opgedragen door directe
leidinggevende;
 Je helpt collega’s die hulp nodig hebben en ondersteunt daar waar nodig.
Je werkt nauw samen met je collega's van de Productie, het Magazijn en de Expeditie. Je rapporteert
aan de Productiemanager en / of Assistent Productiemanager. Het betreft een functie waarbij je veel
staat / loopt en ook tilwerkzaamheden moet verrichten.

Wat vragen we van je?
 Je beschikt over MBO werk- en denkniveau.
 Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur binnen de voeding.
 Je beschikt over een flexibele houding en een hands-on mentaliteit.
 Je bent in staat te anticiperen en preventief te kunnen handelen.
 Je bent stressbestendig, pragmatisch en je kan goed omgaan met deadlines.
 Je spreekt en schrijft de Nederlandse taal goed en bent in staat om een boodschap duidelijk
over te brengen.
 Je beschikt over enig technisch inzicht.
Wat bieden we je?
Wij bieden je een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige functie met ruimte voor eigen initiatief. Een
goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, een gedegen pensioenregeling en een
eindejaarsuitkering. Tevens bieden we je een gezellig team waarbij we informeel en actief met elkaar
samenwerken. Ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder de mogelijkheid een BBL opleiding te volgen,
zijn eveneens aanwezig.
Nieuwsgierig of heb je de gouden tip?
Heb je vragen of weet je iemand in jouw netwerk die op zoek is, neem dan contact op met Jelke van
Dapperen, HR Manager. Jelke is bereikbaar op nummer 06-20253739. Ook kun je een mail sturen
naar j.vandapperen@steensma.com

