
Denkavit staat voor topkwaliteit voeding voor jonge dieren. Internationaal 
gerespecteerd vanwege ons hoge kennisniveau en toponderzoek. 
Denkavit is altijd in beweging. Ook dit jaar gaan wij samen met onze 
partners weer een aantal interessante stappen zetten om voorop te 
blijven lopen in de internationale veehouderij. Hierbij staan innovatie en 
het aangaan van nieuwe verbindingen centraal. Dit moet bijdragen aan 
kwaliteitsverbetering, verdere verduurzaming en extra rendement voor de 
gehele productiekolom. 

Denkavit produceert haar product over de hele wereld. De afdeling 
productie is verantwoordelijk voor het realiseren en optimaliseren van de 
geplande productie op de verschillende productielijnen.  
De productielocatie in Voorthuizen beschikt over zes productielijnen. 
Iedere productielijn binnen de afdeling productie wordt aangestuurd 
door een teamleider.  Voor de afdeling productie zijn wij opzoek naar een 
teamleider.

WAT GA JE BIJ DENKAVIT DOEN?
In de functie van teamleider ben je verantwoordelijk voor het organiseren 
en het aansturen van jouw team bestaande uit ca. 14 medewerkers. 
Daarnaast draag je zorg voor de veiligheid, productiekwaliteit en 
een efficiënte productie. Je bent gericht op het verbeteren van het 
productieproces en samen met je team zorg je ervoor dat het continue 
verbeterd wordt. 
Je bent in staat om medewerkers op een goede manier te begeleiden, 
ontwikkelingsmogelijkheden te herkennen en bent toegankelijk. Hard 
werken, samenwerken en collegialiteit staan voorop binnen ons team.

TEAMLEIDER 
PRODUCTIE

‘Een baan bij Denkavit 
betekent uitdaging  
en mogelijkheden tot 
zelfontplooiing’

WWW.DENKAVIT.COM



FUNCTIE-EISEN VOOR DE FUNCTIE VAN TEAMLEIDER
•  Je beschikt over een afgeronde mbo opleiding; 
•  Je hebt ervaring in een soortgelijke functie of bent bereid om jezelf te 

ontwikkelen;
•  Je vindt het belangrijk dat informatie goed overkomt; 
•  Je ziet altijd kansen om zaken te verbeteren;
•  Je bent actief bezig met het begeleiden van je medewerkers;
•  Je bent bereid om een enkele keer ’s avonds en in het weekend te werken, dit 

omdat de situatie daar soms om vraagt.

WAT BIEDEN WIJ?
Wij bieden je een veelzijdige baan met brede ontwikkelingsperspectieven. Je 
werkt in een dynamische organisatie van een gezond, groeiend bedrijf. Wij 
bieden de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, naast uitstekende primaire 
en secundaire arbeidsvoorwaarden.

NIEUWSGIERIG?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Francois van Hal, Plant 
Manager, telefoonnummer: 0342-379311 Je sollicitatie kun je mailen naar 
sollicitatie@denkavit.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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