
 
 

Productieleider 
 

Heb jij technische skills en ben je op zoek naar een leidinggevende functie? Dan zoeken wij jou! 
 
Voor onze vestiging in Vlijmen zoeken wij een technisch Productieleider. 
 

Hoe ziet je functie als Productieleider er uit: 

Je gaat in onze productieafdeling je eigen team aan sturen. Dit team bestaat uit een vaste kern collega’s 

aangevuld met flexibele krachten. Je hebt de dagelijks leiding over je team en probeert iedereen naar een 

hoger niveau te tillen. Dit doe je door je vakkennis op peil te houden en te delen met je team. Naast dat je 

wekelijks de planning verzorgt, ben je zelf ook actief met het uitvoeren van technische werkzaamheden 

zoals het ombouwen van de productielijnen en het verhelpen van storingen.  

De directie verwacht dat je proactief verbeterplannen aan draagt zodat onze productie structureel nog 

efficiënter wordt. Een belangrijk onderdeel van je functie is dan ook om knel- en verbeterpunten te 

signaleren in het productieproces. 

 

Wat heb je nodig: 
- Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau op gebied van techniek; 

- Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie, het liefst in een productie omgeving; 

- Je communiceert makkelijk op verschillende niveaus. Daarbij heb je een goede beheersing van de 

Nederlandse en Engelse taal. Mocht je ook goed Duits kunnen is dat een pre;  

- Je hebt een flexibele en resultaat gerichte werkhouding; 

- Je hebt een voorbeeldrol en bent in staat andere beter en efficiënter te laten presteren. 

 

Wat bieden wij: 
- Een uitdagende functie voor 40 uur per week bij een hard groeiend bedrijf; 

- Uitstekende ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden; 

- Een goed salaris; 

- Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Wie is Royal Sanders: 

Begonnen als zeepfabrikant in 1851, is Royal Sanders tegenwoordig één van de grootste private label-

leveranciers op het terrein van personal care in Europa. Onze klanten zijn grote Retail ketens en een 

aantal bekende A-merken. Ons bedrijfsproces bestaat uit het ontwikkelen, produceren en distribueren 

van een breed assortiment persoonlijke verzorgingsproducten. Wij maken deze producten voor private 

labels van bekende winkelketens in binnen- en buitenland en wij zijn actief op het terrein van 

contractmanufacturing voor aansprekende, internationale merken. Daarnaast hebben wij een aantal 

eigen merken waaronder Van Gils, Odorex, Sanicur en Melkmeisje.  

De bedrijfscultuur van Royal Sanders kenmerkt zich al ‘hands on’ en ‘no nonsense’, er zijn korte 

communicatielijnen en onze medewerkers hebben een sterke focus op ‘iedere dag beter’.   

Ben of ken je de Productieleider die we zoeken?  

We ontvangen graag je CV met een korte motivatie via hrm@royalsanders.nl 

Voor vragen kun je contact opnemen met Tim van Reusel, 073-5187190. 
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