
 

Vacaturemelding 
 

Teamleider Lang Houdbaar 
 
Het bedrijf: 
CêlaVíta, producent van koel verse aardappelproducten, is gevestigd te Wezep en maakt sinds 2012 deel 
uit van McCain. Bij CêlaVíta werken ruim 300 enthousiastelingen die allemaal één ding gemeen hebben: 
hun passie voor piepers! Het enthousiaste werken aan de kwaliteit en de smaak begint al op het land bij 
de aardappeltelers en eindigt bij de consument op het bord met heerlijke aardappelvariaties.  
 
Afdeling: 
Lang houdbaar 
 
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden 

- Je coördineert de productie-uitvoering op zodanige wijze dat de continuïteit van het 
procesverloop gewaarborgd is en de producten voldoen aan de kwaliteits- en kwantiteitsnormen; 

- Je bent verantwoordelijk voor een optimale inzet van machines, materialen en mensen; 
- Je draagt zorg voor orde en netheid op de afdeling en het naleven van regels met betrekking tot 

ARBO, LEAN, veiligheid, BRC en HACCP; 
- Je motiveert, ondersteunt, beoordeelt en draagt zorg voor opleiding van je team. Je bent 

verantwoordelijk voor alle personele aangelegenheden binnen je team; 
- Je komt met verbetervoorstellen, organiseert werkoverleg en bent verantwoordelijk voor het 

doorgeven van relevante informatie aan je team; 
- Je neemt deel aan diverse ploeg overlappende overleg structuren. 

 
Functieprofiel 
Je hebt een afgeronde opleiding op MBO-niveau (4) en leidinggevende capaciteiten. Je bent besluitvaardig 
en hebt een goed probleemoplossend vermogen. Daarnaast ben je resultaatgericht en kwaliteitsbewust.  
 
Aanbod 
CêlaVíta kent een uitstekende cao met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft 
een fulltime functie voor 38 uur per week in een drieploegendienst. De standplaats van de functie is 
Wezep.  
 
Belangstelling? 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Nicole Nieuwenhuis, manager Lang 
Houdbaar, op 9720 per email nicole.nieuwenhuis@celavita.nl. Als je geïnteresseerd bent kun je reageren 
via Kenexa vóór 1 februari 2019. Kenexa is te vinden via de 'My SAP Portal' op het intranet. 
 
Wezep, 21 december 2018 
 
 
NB. Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gebleken geschiktheid hebben 

interne kandidaten voorrang. 
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