
 
 

 

 

 

Teamleider inpakafdeling (38 uur) 
 
Koekjes en soesjes bakken waar je verslingerd aan raakt. Dat is wat de Van Strien banketbakkers het 
liefste doen! Daar hebben we een lange traditie in, al sinds 1938 komen uit onze ovens in de Hoekse 
waard de lekkerste koekjes en soesjes. Die leveren we aan speciaalzaken, supermarkten, horeca en 
foodservice in Nederland en daarbuiten. Dit doen we voor ons eigen merk “Van Strien banketbakkers” 
in de bekende vrolijke cupido verpakkingen en voor andere merken.  

 
Als teamleider inpak afdeling ben je samen met je team van ca. 25 inpakmedewerkers 
verantwoordelijk voor het inpakproces. Je coördineert en controleert de dagelijkse werkzaamheden 
zodat de producten verpakt worden volgens de dagplanning. Je weet je team op de juiste wijze in te 
zetten en te begeleiden om de gestelde doelen zo efficiënt mogelijk te bereiken.  
 
De belangrijkste taken: 

 Dagelijks coördineren en controleren van de inpakprocessen conform de planning en proactief 
anticiperen op aanpassingen in overleg met de planner. 

 Op de juiste manier inzetten van het team in de verschillende processen om de gestelde 
doelen voor de afdeling zo efficiënt mogelijk te bereiken. 

 Aansturen van ca. 25 inpak medewerkers; je bent verantwoordelijk voor de coaching en 
ontwikkeling van de medewerkers in jouw team. 

 Collega’s technisch bijstaan indien nodig met de ombouw van machines en bij 
machinestoringen. 

 Controle op de correcte registratie van de geproduceerde producten.  

 Toezien op het naleven van de gegeven richtlijnen op het vlak van veiligheid, kwaliteit, 
hygiëne, orde en netheid. 

 Geven van de juiste feedback voor optimalisatie van de productieplanning en 
procesverbeteringen. 

Wat verwachten wij? 
 
Je hebt minimaal een afgeronde MBO-opleiding. Daarnaast beschik je over tenminste 5 jaar 
werkervaring in een leidinggevende positie en bij voorkeur in een (food)productieomgeving. 
Beheersing Nederlandse taal en goede kennis van de Engelse taal is vanzelfsprekend en het 
aansturen van meerdere processen tegelijkertijd is voor jou geen probleem. 
 
Wat bieden wij? 
 
Wij bieden jou een verantwoordelijke, zelfstandige en afwisselende functie met leuke collega’s binnen een 
groeiend en dynamisch familiebedrijf. Naast de lekkerste koekjes betalen we een goed salaris conform cao 
Bakkersbedrijf voor een werkweek van 38 uur in dagdienst. 
 
 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Danielle Jacobs  
 
e-mail:  danielle@koekjes.nl 
 
postadres: Banketbakkerij van Strien B.V. 

Simon Stevinstraat 3 
3261MG Oud-Beijerland 
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