
Teamleider Productie 
Hou je van chocolade? Is het coachen van mensen om een perfect Belgisch product af te leveren 

voor jou de uitdaging die je zoekt? Dan hebben wij de job voor jou als Teamleader in de productie! 
  
Wat vertrouwen we je toe? 
Als Teamleader ben je verantwoordelijk voor de productie van onze Belgische chocolade in 
Belcolade, divisie van Puratos, te Erembodegem. Binnen jouw functie draag je zorg voor de 
organisatie, de planning en de controle van het productieproces in lijn met de gevraagde 
leveringstermijnen en de geldende kwaliteit- en veiligheidsnormen. Als mensgerichte supervisor 
stuur je een team van een 10-tal operatoren aan waarbij je niet vreest om zelf de handen uit de 
mouwen te steken. 
 
• Je verbetert de kennis van het team door het geven van opleidingen (veiligheid, kwaliteit, 
productiviteit) of door het voorstellen en opvolgen van interne/externe opleidingen. 
• Je stelt wekelijks de productieplanning en de personeelsplanning op 
• Je volgt in overleg met de technische dienst de technische beschikbaarheid op van de lijn 
• Je waakt over de beschikbaarheid van de nodige grondstoffen, verpakkingen en hulpmaterialen in 

overleg met de betrokken afdelingen 

• Je neemt deel aan continue verbeteringsprojecten en je werkt samen aan de opvolging ervan met 
de procesingenieur, dienst engineering en technische dienst 
• Je waakt over de correcte toepassing van de GMP, HACCP en BRC procedures 
  
Wil je weten wat onze Teamleaders in hun job verwezenlijken ? Zij vertellen jou er graag 
meer over in deze video: https://youtu.be/8CnB5FWeO6o 
  
Wie zoeken we? 
 
• Je hebt een technisch/wetenschappelijk bachelor diploma of je bent gelijkwaardig door ervaring 
als leidinggevende in een industriële omgeving 
• Je staat telkens klaar met raad en daad om jouw teamleden te coachen in het dagelijkse 
productieproces 
• Je volgt en benadrukt alle kwaliteits- en veiligheidsnormen 
• Praktische kennis van NL/FR/ENG 
• Je bent bereid om in 3 ploegen te werken (6-14u, 14-22u, 22-6u) tijdens de week. 
  
Wat bieden wij jou aan? 
 
Je komt terecht in een groeiend, Belgisch familiebedrijf dat uitgegroeid is tot een internationale 
marktleider. Je krijgt een gevarieerde job in een dynamische, moderne werkomgeving. Je wordt 
aangemoedigd om initiatieven aan te brengen die het succes van het bedrijf garanderen. Je kan 
alvast rekenen op: 
• Een aangename sfeer waar je vaardigheden naar waarde worden geschat 
• Een brede waaier aan doorgroei- en carrièremogelijkheden via interne opleidingen op maat 
• Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen zoals tussenkomst in 

vervoerskosten, maaltijdcheques van 8 €/dag en een gratis groeps- hospitalisatieverzekering & 
tandverzekering. 
  
Wie zijn wij? 
 
Het geheim achter de succesvolle en snelle groei van Puratos zijn smaak en kwaliteit. We 
verwelkomen je graag in ons enthousiast, betrokken en gepassioneerd team van meer dan 8800 

werknemers. Niet onbelangrijk, een internationale speler én een Belgisch familiebedrijf. Elke dag 
opnieuw maken we het verschil. Hoe? Door het ontwikkelen, produceren en distribueren van een 
uniek en kwalitatief gamma van ingrediënten voor bakkers, patissiers en chocolatiers en dit sinds 
1919. 

Een eeuw later zijn onze producten en diensten beschikbaar in meer dan 100 landen over de hele 
wereld. Onze passie voor innovatie, onze nabijheid bij de klant en de consument en onze 
kernwaarden liggen aan de basis van onze wereldwijde ambitie en onze voortdurende groei. 
Werken bij Puratos, dat is kiezen voor een Top Employer in België. 
 


