
 
 

Ben jij gek op lekker eten en is kwaliteit voor jou #1? 
Ga jij voor een geoliede machine, mooi opgemaakte gerechten én voor het beste resultaat? 

 
Dan is deze functie écht wat voor jou! 

 
Wij zijn op zoek naar een: 

Afdelingsleider Inpakafdeling 
(40 uur) 

 
Jouw missie… 
Is samen met ons te helpen zorgen voor waarom StarCuisine bestaat: mensen laten genieten van écht 
lekker eten!  
Je doet dit door te organiseren dat onze gerechten appetijtelijk, netjes en efficiënt verpakt worden; je 
geeft leiding aan dit proces. In samenwerking met de planner, plan je hoe we tijdig en naar tevredenheid 
alles voor onze klanten verpakken. Ook organiseer je de juiste werkroosters voor de 50-60 collega’s op de 
afdeling (samen met assistenten en lijncoördinatoren), zodat iedereen goed werk kan doen in een redelijk 
aantal uren. Je ziet erop toe dat hierbij nauwkeurig én volgens de HACCP-normen gewerkt wordt en 
streeft naar de beste mix van efficiëntie en kwaliteit.  
 
Het succesvol uitvoeren van deze functie betekent:  

• Naar tevredenheid aansturen van de afdeling, zodat kwaliteit, efficiëntie en plezierig werken voor 
jou en jouw collega’s hand in hand gaan; 

• Bijhouden van goede werkroosters, zodat alle collega’s weten wat wanneer verwacht wordt en 
er een goede verdeling is over de ochtend- en middagploeg; 

• Scherp zijn op uitvoering én kwaliteit van wat jij en je collega’s verpakken, zodat afwijkingen 
voorkomen worden en onze klanten iedere keer blij verrast worden door onze gerechten; 

• Hygiënisch werken volgens HACCP normen, hierbij voedselveiligheid 100% in acht nemen en 
collega’s hierin coachen en helpen verbeteren; 

• Voeren van functionerings- en verzuimgesprekken en toezien op een goede inwerkperiode van 
nieuwe medewerkers op de afdeling; 

• Bijwonen van teamleiders-overleggen om samen te verbeteren en om het behalen van 
belangrijke doelstellingen (KPI’s) te bevorderen; 

• Met plezier aan de slag met collega’s en met een voldaan gevoel naar huis… 
 

De ideale kandidaat…  
Houdt van lekker eten en vindt het leuk om iedere dag van alle gerechten iets moois te maken en het 
steeds beter te doen. Je hebt minimaal drie jaar ervaring als leidinggevende in de voedingsmiddelen (of 
soortgelijke omgeving), je weet het team te motiveren en te coachen, waarbij je zelf ook open staat voor 
feedback. Je bent doortastend en problemen los je proactief op, waarbij je ook goed communiceert met 
andere afdelingen.  

Je hebt oog voor detail, maar weet ook overzicht te houden en te creëren, t.b.v. een efficiënte 
werkverdeling en uitvoering. Enig technisch inzicht komt zeker van pas, om lijnen te helpen met 
eerstelijns-storingen. En last but not least… een beetje humor, daar houden wij erg van… ☺  

 

Wat bieden wij? 

We bieden jou een uitdagende functie met een grote verscheidenheid aan producten en collega’s op een 
belangrijke plek in een snelgroeiend bedrijf. Hier vervul je een belangrijke rol in het bereiken van onze 
missie!  

We hebben een betrokken team waar mensen klaar staan voor elkaar. We doen ons best goed te zijn voor 
onze mensen en dat uit zich in een mooi cijfer 8 van onze collega’s! 
Lekker eten is een liefde die we met elkaar delen, dus dat is dan ook een onderwerp waarover we graag 
praten en iets wat we graag doen… Natuurlijk betalen wij een marktconform salaris en hebben we goede 



 
 
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een StarCuisine Café met heerlijke lunch en meerdere borrels en 
uitjes. 
 
Reageren 
Spreekt deze functie je aan en zie je jezelf werken in een team met zeer betrokken medewerkers voor 
klanten van topniveau? Stuur dan je CV en een beknopte motivatie naar Suzanna 
(s.strampraat@starcuisine.nl). Je kunt Suzanna (06-39869352) of Annamarie (06-40578057) ook bellen als 
je eerst nog wat vragen hebt. Meer info over ons bedrijf is te lezen op www.starcuisine.nl. 
 
 
 
Trefwoorden: 
Food, maaltijden, verpakken, inpakken, productie, productieleider, supervisor, afdelingsleider, voorman, voorvrouw, 
leidinggeven, kwaliteit, keuken, HACCP, Rijswijk, Den Haag, Rotterdam, Zuid-Holland, Randstad, FMCG, horeca, hospitality 
 

 

http://www.starcuisine.nl/

