
 

Biscuit International is de Europese leider in de private label koekmarkt en toonaangevend door onder 
andere de focus op productinnovatie. Het hoofdkantoor, gevestigd in Parijs, leidt de organisatie van 
meer dan 2.400 medewerkers en een omzet van meer dan € 530 miljoen. In 2020 verwierf Platinum 
Equity de aandelen in Biscuit International. Zij ondersteunt de organisatie in haar plannen om het 
productaanbod en haar internationale bereik verder uit te breiden, zowel organisch als via aanvullende 
investeringen. Biscuit International is ontstaan in 2016 als resultaat van de combinatie tussen Poult 
(de Franse leider) en Banketgroep (Nederland). Als toonaangevend consolidatieplatform in Europa 
verwierf de groep in 2018 A&W (Duitsland), Stroopwafel & Co (Nederland), Northumbrian Fine Foods 
(Verenigd Koninkrijk) en Arluy (Spanje), in 2019 Aviateur (Nederland) en Dan Cake (Portugal) in 2021. 

Meer dan de helft van het totale volume van Biscuit International wordt door de Nederlandse fabrieken 
geproduceerd. De Banketgroep en Aviateur Banketbakkerijen B.V. (Biscuit International Netherlands) 
produceren in haar 11 industriële banketbakkerijen een ruim assortiment die in binnen- en buitenland 
verkocht worden. Voor onze locatie in Tilburg zijn wij op zoek naar een: 

Hoofd Productie (36 uur per week / 3-ploegendienst) 

De functie 
Als Hoofd Productie ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het productieteam. Je draagt zorg 
voor een optimaal productieproces, waarin de overeengekomen hoeveelheden tijdig en volgens de 
voorgeschreven kwaliteit en receptuur tegen optimale kosten in een veilige werkomgeving worden 
opgeleverd. Je motiveert, inspireert en begeleidt het team en je draagt bij aan verbeterprocessen. 
 
Jouw taken als Hoofd Productie zijn o.a.: 

• Je optimaliseert de processen van je afdeling; 

• Je brengt structuur aan binnen de organisatie en neemt het team hierin mee; 
• Je maakt een plan van aanpak voor de toekomst van de afdeling; 
• Je voert werkgesprekken en overleggen met medewerkers en biedt ze begeleiding bij 

verzuim. 
• Je houdt toezicht op de gegevens omtrent kwaliteit en productie en bespreekt de uitkomsten 

van deze gegevens met de werknemers; 
• Je verzorgt de planning en borging van o.a. de kosten en bezetting van personeel en kwaliteit; 
• Je bent verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van o.a. verzuim, uren en 

productiviteit; 
• Je verbetert de continuous improvement mindset binnen je afdeling; 
• Je stelt prioriteiten tussen veiligheid en productiviteit. 

 
 
Wat vragen wij? 

• Minimaal HBO  denk- en werkniveau, verkregen door opleiding en werkervaring; 

• Enkele jaren leidinggevende ervaring binnen een productieomgeving; 
• Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift; 



• Ervaring in de levensmiddelenindustrie en TPM, 5S of gelijksoortige ervaring is een pré; 
• In staat om gestructureerd te handelen en proactief te werken; 

• Je bent een coachende leidinggevende, gericht op samenwerking maar indien nodig treed je 
sturend op; 

• Je bent gedreven, overtuigend, daadkrachtig, een teamspeler, resultaatgericht, 
oplossingsgericht. 

 
Wat bieden wij? 
Bij Biscuit International Nederlands werk je met 900 collega’s die gedreven zijn om elke dag de 
handen uit de mouwen te steken. Je werkomgeving is nuchter en informeel. We bieden je een 
zelfstandige functie, met volop ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Je 
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform of conform de CAO Zoetwaren.  

 

Wij maken graag kennis 

Heb je interesse in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteren kan via onze 

website www.biscuitinternational.com/nl/kom-bij-ons/ of per mail naar 

cheijstek@biscuitinternational.com. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Henry 

Backus (Plantmanager) via HBackus@biscuitinternational.com 
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