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Organic Food Eindhoven (OFE) is een kleine productielocatie waar sauzen, fonds, spreads en 

soepen worden vervaardigd. Wij zijn gestart op 21 december 2019. Wij zijn een zusterbedrijf van 

de Smaakspecialist (DSS). DSS produceert en distribueert duurzame levensmiddelen. Alle 

medewerkers geloven oprecht in de kracht van biologisch eten en haar positieve invloed op de 

gezondheid van de mens en de wereld.  

Met aandacht en liefde voor mens, dier en natuur maken wij de mooiste biologische producten voor 

in de supermarkt, grotendeels onder onze eigen merken zoals Smaakt, BioToday en RAW Organic 

Food. En dat doen we natuurlijk niet zomaar. 

Er is een nauwe samenwerking tussen de Smaakspecialist en Organic Food Eindhoven. Zo wordt 

het productieproces gerund door de medewerkend voorman en 2 productiemedewerkers. Inkoop, 

voorraadbeheer en productieplanning vindt plaats in nauwe samenwerking met DSS. Administratie 

en Kwaliteit vindt plaats bij DSS. De uitvoering van Kwaliteit, met andere woorden: de processen, 

de handboeken, de interne audits etc. worden uitgevoerd door de medewerkend voorman onder 

supervisie van een kwaliteitsspecialist van DSS. 

Wij zijn op dit moment bezig met een professionalisering van de productielocatie en zijn daarom op 

zoek naar een enthousiaste meewerkend voorman. Om samen het verschil te kunnen maken, 

omarmen we diversiteit en waarderen we elkaars verschillen. We zijn allemaal anders, maar ook 

allemaal gelijk; iedereen is welkom! 

De functie bevat de volgende werkzaamheden: 

 Zorgdragen voor het afvullen van soepen, fonds, spreads en andere voedingsmiddelen in 

potten en op zodanige wijze verwerken dat voldaan wordt aan gestelde kwaliteitsnormen en 

producten volgens planning beschikbaar komen; 

 Instrueren van medewerkers aan de diverse machines en verpakkingslijn inzake aanpak en 

werkwijze (nu 2 medewerkers op den duur ca 6); 

 Uitoefenen van toezicht opdat de werkzaamheden overeenkomstig de voorschriften worden 

uitgevoerd; 

 Meewerken in de productie om de producten op tijd en in de juiste kwaliteit en aantallen te 

verwerken. 

 Uitvoering geven aan voorschriften m.b.t. HACCP, IFS/ BRC, voedselveiligheid en ARBO;  

 Uitvoeren van administratieve werkzaamheden gericht op verantwoording van de productie; 

 Uitvoeren van administratieve werkzaamheden gericht op het plannen van de 

productiewerkzaamheden, afroepen en bestellen van materialen en gebruiksartikelen; 

 Optimaliseren van de productiewerkzaamheden op het gebied van techniek en handelingen; 

 Bevorderen van een goede werksfeer binnen het team, motiveren van medewerkers, 

inwerken van nieuw en/of tijdelijk personeel.  

 Wat verwachten wij van jou? 

 Je hebt een flexibele instelling (afhankelijk van de behoefte werk je tussen 8:00 uur en 18:00 
uur) 

 Je functioneert op MBO werk- en denkniveau 

 Je beschikt over enige ervaring als leidinggevende of meewerkend voorman van een kleine 
ploeg mensen 

 Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
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 Je bent sociaal en kan goed communiceren 

 Je hebt ervaring in een hectische werkomgeving  

 Ervaring als machineoperator is een pré  

 Je hebt goede (hoofd)rekenvaardigheden 

 Je bent technisch onderlegd en hebt bij voorkeur ervaring met de volgende machines: 
afvulmachines of doseersystemen/ kookketels/ etiketteermachines/ autoclaaf/ capper of je 
bent bereid dit te leren 

 Je bent pro-actief 

 Heftruckervaring is een pre 

 Je woont op <20 km van de productielocatie in Eindhoven 
 

Werken bij de Organic Food Eindhoven is gekenmerkt door resultaat- en klantgerichtheid, 

samenwerking en innovatie. Kun je niet wachten om te starten? Stuur dan snel je CV en korte 

motivatie naar HRM@desmaakspecialist.nl t.a.v. Daiëlle Rikken.  
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