
 

 

Anova Seafood, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, behoort tot de grootste spelers in de Benelux in verse en vriesverse vis. Onze 
grootste afnemers zijn de top retailers in Nederland, België, Duitsland en Zweden. Deze positie hebben we weten te 
verwerven door het excelleren in het aanbieden van private label oplossingen, waarbij we voor die retailers in staat zijn 
onderscheidend vermogen te creëren op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Om onze groeiambities op 
productiegebied kracht bij te zetten zijn wij momenteel op zoek naar een 
 
 

Production & Subcontracting Officer 
 

 
Als Production & Subcontracting Officer draag je zorg voor een efficiënte en effectieve productie en ondersteun 
je de Manager Production & Subcontracting.  
  
Lees meer over onze organisatie op www.anovaseafood.nl  
 
 
Kerntaken 

• Kwaliteits- & productiviteitscontroles op productielocaties en zorgdragen voor de administratie hiervan 

• Productiedata van subcontractors vergaren & analyseren, tevens definiëren en implementeren van 
verbeterpunten 

• Implementeren en toetsen van productiemethodes 

• Uitvoerend productontwikkeling 

• Commerciële samples maken & organiseren 

• Uitvoeren van taken van de shiftleaders locatie Veghel bij afwezigheid  

• Overnemen van werkzaamheden Manager Production & Subcontracting indien nodig 
 
Profiel 

• Afgeronde productie gerichte HBO opleiding zonder ervaring óf 

• MBO opleiding mét enige jaren ervaring in een  FMCG productie omgeving 

• Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 

• Interesse in het werken met het ERP systeem SAP en bij voorkeur enige ervaring hiermee  

• Kennis van Ms Office 

• Flexibel, nauwkeurig, zelfstandig en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel  
 
De werkzaamheden vinden afwisselend plaats in Veghel, Urk en ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast kan het 
incidenteel bezoeken van onze subcontractors in het buitenland tot de werkzaamheden behoren, dus 
bereidheid tot reizen is noodzakelijk. 
 
 

http://www.anovaseafood.nl/


 

 

 
 
 
 
Wij bieden naast een marktconform salaris, ontwikkelingsmogelijkheden, een prettige werksfeer en een 
werkomgeving waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat. 

Datum publicatie vacature:  29 augustus 2017 

Interesse?  

Herken je je in het functieprofiel en denk je goed te passen binnen onze organisatie, stuur dan een 
motivatiebrief met C.V. per e-mail naar: rvdleeden@anovaseafood.nl  
  
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Riadne van der Leeden, HRM, tel: 073-
7502007/06-51030158  
 
Anova Seafood B.V., Hambakenwetering 3, 5231 DD ‘s-Hertogenbosch 


