
Bedrijfsleider Productie (40 uur)
Dit doe je
In jouw spilfunctie tussen kantoor, productie en kwaliteit zorg je voor een optimale 
communicatie. Je bent verantwoordelijk voor het klaarzetten van de productieplanning, 
het inboeken van de productie en voert ook diverse andere administratieve taken uit. 
Op personeelsgebied ben je eindverantwoordelijk voor de gehele personeelsplanning, 
de urenverantwoording en het verlof.

Dit ben je 
Jij bent een nauwkeurige doorbijter met een passie voor productie processen. Je 
motiveert de teams het beste uit zichzelf te halen, hierdoor loopt de productie altijd op 
rolletjes. Je beschikt over een helicopterview en laat je niet snel gek maken. Je bent 
niet vies van hard werken, en vind het leuk om te werken in de voedingsindustrie. 

Dit kan je 
• Je hebt een aantal jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie
• Je vindt het leuk om met collega’s te schakelen.
• Je hebt minimaal een MBO niveau 4 diploma.
• Je hebt een positieve mindset, bent leergierig en nieuwsgierig.
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse & Engelse taal in woord 

en geschrift. 

Medewerker Bedrijfsbureau (40 uur)
Dit doe je
Door jouw actieve ondersteuning staan de verkoop orders administratief correct en op 
tijd ingevoerd in ons systeem. In deze afwisselende en uitdagende functie ben je op 
het ene moment bezig met het inspelen op de behoeftes van de klanten en het volgende 
moment ondersteun je de  Teamleider Bedrijfsbureau bij het maken van de productie-
planning. Samen zorgen jullie ervoor dat de juiste goederen op de juiste tijd klaar staan.

Dit ben je 
Jij bent een nauwkeurige en georganiseerde doorbijter met een passie voor admini-
stratieve en productie processen. Bij jou staat klantvriendelijkheid hoog! Jij laat je 
niet snel gek maken en bent niet vies van hard werken. Samen met het team zorg je 
ervoor dat de verkoop en productie op rolletjes loopt. Je vindt het leuk om te werken 
in de voedingsindustrie. 

Dit kan je 
• Je hebt een aantal jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie
• Je hebt het vermogen te kunnen schakelen, met behoud van overzicht
• Je hebt minimaal een MBO-4/HBO diploma
• Je hebt een positieve mindset, bent leergierig en nieuwsgierig
•  Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse & Engelse taal in woord 

en geschrift. Kennis van de Duitse taal is een pré.

Ploegchef (3-ploegendienst)
Dit doe je
Door jouw begeleiding en motivatie functioneren de ploegmedewerkers optimaal. Je 
geeft op een resultaatgerichte manier leiding door doelen te formuleren en middelen 
te faciliteren. Je zorgt ervoor dat alle werkzaamheden tijdig en kwalitatief perfect 
worden uitgevoerd. Je bent in staat om het machinepark in goede operationele staat 
te houden. Ook het netjes en hygiënisch houden van de werkomgeving volgens de 
geldende veiligheid-, kwaliteits-, en milieuregels valt onder jouw taken.

Dit ben je 
Jij bent een team-player die met passie leiding kan geven, je bent betrokken maar 
kunt ook de juiste prioriteiten stellen. Je bent daadkrachtig, kunt overtuigen, laat je 
niet snel gek maken en behoudt in elke situatie jouw helicopterview. Je bent niet 
vies van hard werken, en samen met je ploeg laat je de productie op rolletjes lopen. 
Je vindt het leuk om te werken in de voedingsindustrie. 

Dit kan je 
• Je hebt een aantal jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie
• Je beschikt over MBO+ werk- en denkniveau
• Je vindt het leuk om met collega’s te schakelen
• Je hebt een positieve mindset, bent leergierig en nieuwsgierig
• De Nederlandse taal beheers je zowel in woord als in geschrift

Operator Inpak (3-ploegendienst)
Dit doe je
Je begint met een overdacht van de vorige ploeg, daarna bespreek je met de bedrijfs-
leiding de planning van de bestellingen die klaargemaakt moeten worden. Er draaien 
8 productielijnen en je overlegt met je collega’s welke lijnen jij vandaag bedient. 
Je bent verantwoordelijk voor het zo vloeiend mogelijk laten verlopen van het inpak-
proces, de kwaliteitscontrole die ieder uur uitgevoerd moet worden en de aansturing 
van een kleine groep medewerkers in samenwerking met de Hoofdoperator. 

Dit ben je 
Jij bent een teamplayer met een passie voor productieprocessen en techniek, maar je 
red jezelf ook prima in je eentje. Jij laat je niet snel gek maken en bent niet vies van 
hard werken. Samen met het team zorg je ervoor dat het productieproces op rolletjes 
loopt, omdat je weet hoe kostbaar het is als de machines stil staan. Je kunt je houden 
aan de geldende procedures en richtlijnen met betrekking tot veiligheid, hygiëne en 
kwaliteit. Je vindt het leuk om te werken in de voedingsindustrie.

Dit kan je 
• Je hebt een aantal jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie
• Je vindt het leuk om met collega’s te schakelen
• Je hebt een positieve mindset, bent leergierig en nieuwsgierig

Monteur (3-ploegendienst)
Dit doe je
Door jou is ons machinepark en zijn onze gebouwen en installaties in optimale staat. 
Je verricht onderhoud op het elektrotechnische en mechanische vlak zodat stilstanden 
van de machines worden geminimaliseerd.

Dit ben je 
Jij bent een doorbijter met een passie  voor elektrotechniek en mechanische proces-
sen, hierdoor loopt de productie altijd op rolletjes. Je laat je niet snel gek maken. 
Je bent niet vies van hard werken, en vind het leuk om te werken in de voedings-
industrie. Je kunt zowel in een team als zelfstandig te werk gaan.

Dit kan je 
• Je hebt een aantal jaar werkervaring in soortgelijke functie
• Je vindt het leuk om met collega’s te schakelen.
• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.
• Je hebt een positieve mindset, bent leergierig en nieuwsgierig.
•  Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse & Engelse taal in woord 

en geschrift.

Medio 2022 gaan wij een nieuwe productielocatie openen in Rilland

Daarom zoeken wij per direct nieuwe collega’s

Dit krijg je van ons
Als je bij Scelta Products gaat werken, ga je voor de lange termijn! Concreet 
betekent dit dat je bij goed functioneren kunt rekenen op een vast contract. Je komt te 
werken in een no-nonsense organisatie met korte lijnen en een directe communicatie. 
Qua arbeidsvoorwaarden kun je een goed salaris verwachten, passend bij je 
achtergrond en ervaring en bieden we je 25 vakantiedagen per jaar en ATV-uren.

Dit is Scelta Products
Scelta Products is een dynamisch bedrijf, gevestigd in Kruiningen. Wij zijn ge-
specialiseerd in het produceren van diepgevroren groentesnacks. Onze producten 
vinden wereldwijd hun weg naar onze afnemers in de Retail, Foodservice en 
Quick Service Restaurants.

Solliciteer!
Vind jij het interessant om te zien hoe er van grondstoffen een hoogwaardig 
eindproduct wordt gemaakt? Werk je graag in een dynamische werkomgeving 
met een mooi productieproces? Heb je oog voor kwaliteit en verbetering? 
Dan zien wij jouw sollicitatie graag verschijnen. Vul het webformulier in op 
www.sceltaproducts.com/vacatures of stuur jouw CV en een korte motivatie naar 
werk@sceltaproducts.com. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van 
deze vacature kun je contact opnemen met Naomi Józefczak (HR-Adviseur), 
via 06-86874322.


