
 

 
 
De Vegetarische Slager (Breda) biedt in een fijn team een smakelijke uitdaging voor een  

 

Factory Leader 
 

Onze droom is om geen dieren meer te gebruiken voor onze consumptie. Smaakervaring staat voorop bij de keuzes 

die we maken, omdat we geloven dat dit de manier is om vleesliefhebbers ervan te overtuigen dat ze niets hoeven 

te missen met onze producten. Een waar feest, zonder het beest! Door vakmanschap, menselijke connecties, 

ondernemerschap, rebelsheid, humor, passie, optimisme, duurzaamheid en pionieren, willen we de grootste slager 

ter wereld worden, zodat we onze grote droom kunnen waarmaken. Sinds we eind 2018 onze krachten hebben 

gebundeld met Unilever, komt die droom elke dag dichter bij de realiteit! Herken je jezelf in deze woorden? In onze 

droom? Misschien heb je altijd het gevoel gehad dat je dit gemist hebt in de banen die je tot nu toe hebt gedaan? 

Dat hadden wij zeker, en daarom zijn we super blij dat we dit in de Vegetarische Slager hebben gevonden! Doe mee 

met de grootste voedselrevolutie aller tijden vanuit onze stek in Breda! 

Meer over de functie 

• Je stuurt een team van 3 ploegen aan binnen onze fabriek in Breda, in totaal zo’n 30 medewerkers – hierbij 
word je ondersteund door 3 voormannen/-vrouwen 

• Je kent alle details van onze productie en draagt zorg dat de processen efficiënt verlopen. 

• Je kent alle details van onze unieke machines en apparatuur en voert lijncontroles uit ten behoeve van 
kwaliteit en rendement (uren & product).   

• Je bent verantwoordelijk voor het introduceren, opleiden en stimuleren van de productiemedewerkers. 

• Je waarborgt de wettelijke normen ten aanzien van veiligheid, hygiëne en HACCP. 

• Je werkt in teamverband met een veiligheidscoördinator, planningsteam, kwaliteitsmedewerker en 
technische dienst, samen zijn jullie verantwoordelijk voor het optimaal draaien van onze productie én het 
aansturen/instrueren van ons productieteam. 

• Je zorgt ervoor dat kwaliteit en veiligheid gewaarborgd worden. 

• Je denkt mee over continue verbeteren van de fabriek, met een oog op groei van De Vegetarische Slager. 

• Je waarborgt een cultuur van psychologische veiligheid & openheid binnen de fabriek, en geeft signalen 
vanuit de teams door aan de juiste partijen (o.a. management teams of HR). 

• Je rapporteert aan de Factory Manager, maar werkt in deze functie ook nauw samen met 
Procestechnologen; 

• Bij afwezigheid van de Factory Manager neem je tijdelijk zijn/haar taken waar. 
 
Meer over jou 

• Je hebt een positieve instelling, en bent net zo enthousiast over onze producten en missie als wij. 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau. 

• Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in een vergelijkbare en leidinggevende rol, ervaring in Food en/of 
FMCG is een pré. 

• Je kunt je goed uitdrukken in het Nederlands en Engels.   

• Je hebt de mogelijkheid om Breda makkelijk & snel te bereiken. 
 
Dit zit in jouw DNA 
Je bent een coachende/empathische leidinggevende die in staat is om het overzicht te bewaren, ook in hectische 
tijden. Je bent stressbestendig en in staat om prioriteiten te stellen, je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, 
je bent innoverend en denkt mee in verbeteringen. Daarnaast sta je te trappelen om bij ons aan de slag te gaan!  
 
Dit bieden wij 
Binnen een geweldig team, bij een innovatief en snelgroeiend bedrijf, krijg je de vrijheid en verantwoordelijkheid om 
een belangrijke bijdrage te leveren aan onze groei en missie. Natuurlijk wordt dit beloond met een passend salaris, 
prima arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot groei en ontwikkeling in een uitdagende functie. Je kunt 
solliciteren door je motivatie en CV te sturen naar solliciteren@devegetarischeslager.nl. 
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