
 

 

Teamleider Productie Etiketteerafdeling 

 

Fruity Line, opgericht in 2008, is een jonge, sterk groeiende, internationaal 
opererende onderneming met de focus op het produceren van verse, premium 
vruchten- en groentensappen, smoothies en shots. Fruity Line is Europees 
marktleider sinds 2015. We sourcen wereldwijd de meest verse en smaakvolle 
groenten en fruit die we rechtstreeks naar onze Nederlandse productielocatie in 
Ochten transporteren om daar te verwerken. 
 
Bij Fruity Line werken momenteel ca. 475 medewerkers. De bedrijfscultuur van 
Fruity Line kenmerkt zich als betrokken, hands-on en no-nonsense. 
 
 
De functie 
Als Teamleider Etiketteer ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het gehele proces en de 
werknemers op de afdeling Etiketteer. Daarnaast ben je operationeel verantwoordelijk voor de 
leverbetrouwbaarheid, kosten, veiligheid, kwaliteit, hygiëne en techniek van de lijnen/afdeling. Je analyseert de 
oorzaak van klachten, neemt en implementeert maatregelen ter voorkoming of minimalisering van herhaling. 
Je geeft dagelijks sturing aan een team van operators en productiemedewerkers (circa 50). Je weet een goede 
balans te houden tussen de wensen van Fruity Line en werknemer en streeft naar een optimaal functionerende 
afdeling door zowel team- als individuele ontwikkeling van medewerkers te stimuleren (opleiding en coaching). 
Om de groei en verdere professionalisering van Fruity Line te realiseren is het noodzakelijk dat je moeiteloos 
kan schakelen tussen de theorie en de praktijk waarin je fungeert als link tussen de productieleider en de 
werkvloer. 

 
Profiel 
In deze functie is het belangrijk dat je in staat bent om de wensen vanuit Fruity Line goed te kunnen vertalen 
naar je medewerkers en je beschikt over goede leidinggevende vaardigheden, onder andere op het gebied van 
soft skills. Je functie en de zichtbaarheid op de werkvloer vragen om een hands-on mentaliteit, het weten om 
te gaan met voorbeeldgedrag, omgevingsbewust zijn, draagvlak weten te creëren en medewerkers weten te 
motiveren. 
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en heb 5-10 jaar werkervaring binnen soortgelijke functie in een 
productieomgeving. Je bent fulltime beschikbaar waarbij je flexibel inzetbaar bent in een 2-ploegendienst 
(06:00-15:00 / 15:00-24:00).  

 Je bent fulltime beschikbaar. 
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk. 
 Je hebt ervaring binnen een zeer snel groeiende organisatie. 
 Je hebt een sterke rol gehad binnen verandermanagement met positief resultaat.  
 Je hebt ervaring met strategische personeelsplanning. 
 Je kunt goed werken in teamverband maar weet ook zelfstandig je weg te vinden. 

 
Informatie: 
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met: 
Patty van der Schoor, HR Adviseur: 0344-672030 
Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: patty.vanderschoor@fruity-line.nl 
 


