
Weerribben Zuivel BV 

Al meer dan 25 jaar voorziet Weerribben Zuivel BV biologische winkels, horeca en de industrie 

van biologische zuivelproducten. Weerribben Zuivel BV is een biologische zuivelboerderij die al 

generaties toebehoort aan Familie de Lange en is gesitueerd aan de rand van het grootste laagveen 

moeras van Europa, Nationaal Park Weerribben-Wieden.  

Weerribben Zuivel BV levert een groot assortiment hoge kwaliteitsproducten voor zowel de 

consument, horeca als de industrie. Al deze producten zijn biologisch gecertificeerd en sinds 2016 

produceert Weerribben Zuivel BV ook producten van biodynamische kwaliteit. De biodynamische 

melk wordt geproduceerd door 25 biodynamische Demeter gecertificeerde melkveehouders. Al 

onze zuivelproducten moeten voldoen aan onze hoge standaarden op het gebied van uiterlijk, 

smaak, consistentie en microbiologische kwaliteit.  

De organisatie groeit snel, daarom zijn wij opzoek naar: 

Productieleider Zuivel (fulltime) 

Functieomschrijving  

In de functie van productieleider ben je verantwoordelijk voor de functionele aansturing en 

begeleiding van een team van ongeveer 20 personen. Je bent een stevige persoonlijkheid en 

leidinggeven gaat je op een natuurlijke manier af. Je zorgt er met jouw team voor dat er volgens 

de planning tijdig en correct wordt geproduceerd, conform de voorgeschreven kwaliteitseisen. Je 

houdt overzicht, controleert of alles volgens planning en regels gaat en speelt in op onverwachte 

situaties. Je bent flexibel  en praktisch ingesteld en kunt van nature goed oplossingsgericht denken 

en werken.  Je bent veel op de werkvloer te vinden en staat je collega’s met raad en daad bij.  

Daarnaast probeer je je teamleden zoveel mogelijk te motiveren en te ontwikkelen. Verder weet 

je optimaal gebruik te maken van de aanwezige kennis, vaardigheden en machines. Je werkt nauw 

samen met je collega’s van planning, kwaliteit, techniek en kantoor. Je bent de verbinding tussen 

kantoor en productie en bent zowel voor kwaliteit als voor  productie het eerste aanspreekpunt 

bij alle voorkomende issues.  Je vindt het fijn structuur aan te brengen als zaken anders gaan dan 

gepland.  

- Je functioneert minimaal op HBO werk- en denk niveau.  

- Leidinggeven gaat je makkelijk af. Je hebt een natuurlijk overwicht. 

- Proceskennis van voedingsproductie met hoge voorkeur voor dagverse zuivel. 

- Je hebt technisch inzicht als het gaat om de productie 

- Je hebt goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

- Je bent gedreven, initiatiefrijk en kan goed overzicht houden en (kostenbewust) 

organiseren.  

- Je bent nauwkeurig, kritisch, oplossings- en resultaatgericht.  

Wij bieden jou;  

- Een uitdagende, veelzijdige en zeer verantwoordelijke functie. 

- Een leuke en interessante groep collega’s met verschillende nationaliteiten en 

achtergronden.  

- Een snelgroeiend en platte organisatie met uitstekende werksfeer.  

- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motievatiebrief en CV naar jorandelange@hotmail.com 


