
Teamleider inpak m/v (fulltime)

Bij Waterman Onions in Emmeloord draait alles om uien, al twee decennia lang. Wij kopen 
uien van telers in binnen- en buitenland en leveren die gesorteerd en (klein)verpakt aan 
onze klanten wereldwijd. Dagelijks verwerken we grote hoeveelheden uien direct afkomstig 
van de telers. Deze uien verlaten ingepakt en wel onze productiehal. En dat inpakken, dat is 
secuur werk. Uien bestaan er namelijk in ongelooflijk veel soorten en maten. Het is van het 
grootste belang dat onze klanten krijgen wat ze bestellen. En daar hebben we jouw talent 
bij nodig!

waterman-onions.nl

Wat ga je doen?

In deze functie geef je leiding aan een team bestaande uit heftruckers, operators en een assistent voorman (in totaal 

ca. 10 medewerkers). Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van een goed functionerende afdeling waar 

met plezier gewerkt wordt en kwaliteit wordt geleverd. Je hebt veel contact met de collega’s van de Sorteerafdeling, 

met het team Logistiek, de Technische dienst en met de afdeling Verkoop. Verder stem je de werkzaamheden af met 

de externe verpakkers. Tot slot ben je verantwoordelijk voor de planning van de orders en voor de kwaliteit van ons 

verpakte product.

Wat vragen wij?

• MBO+ werk en denkniveau.

• Goede leidinggevende capaciteiten en werkervaring in vergelijkbare functie in een productie en/of 

verpakkingsbedrijf waar planning en logistiek belangrijk zijn.

• Kennis en ervaring met een ERP systeem (bij voorkeur Navision) en vaardig met Excel, Word en Outlook.

• Enige kennis/ervaring met Lean SixSigma tools (zoals 5S, TPM en problemsolving).

• Goede mondelinge beheersing van de Engelse taal.

•	 Teamplayer,	communicatief	vaardig,	flexibel	en	oplossingsgericht.

Interesse in de vacature?

Herken	jij	je	in	dit	profiel	en	wil	je	ervaren	hoe	inspirerend	het	is	om	bij	een	modern,	groeiend	en	gezond	bedrijf	te	

werken met prima arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met Marianne Zoodsma van DZ & Partners BV via 

 0527 - 61 94 68 of  06-50 254 968. Een CV met korte motivatie kun je mailen naar info@dzenpartners.nl.

Heb je vragen? Bel dan met DZ & Partners  0527 - 61 94 68
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