
 
 

Ben jij gek op lekker eten en is kwaliteit voor jou #1? 
Geloof jij in de beste samenwerking met collega’s en partnerships met klanten en leveranciers? 

Ga jij voor een geoliede machine, mooi opgemaakte maaltijden én voor het beste resultaat? 
 

Dan is deze functie écht wat voor jou! 
 

Wij zijn op zoek naar een: 
 

Lijn Coördinator Inpak afdeling 
(40 uur) 

 
Jouw missie… 

Als Lijncoördinator is het jouw missie om ervoor te zorgen dat de inpaklijnen zo optimaal en 
productief mogelijk kunnen produceren, dat de kwaliteit van onze maaltijden zo hoog mogelijk 
is en dat de maaltijden smaakvol, correct en naar wens van de klant worden ingepakt. Je levert 
hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze maaltijden, de productiviteit van 
onze Inpakafdeling, de klanttevredenheid en daarmee aan onze wens om te groeien. Je vindt 
het een sport om samen met jouw collega’s in onze soms hectische omgeving het werk gedaan 
te krijgen.  
 
Het succesvol uitvoeren van deze functie betekent:  

• Naar tevredenheid aansturen van twee of meer lijnen op de inpakafdeling, zodat kwaliteit, 
efficiëntie en plezierig werken hand in hand gaan; 

• Tijdig, compleet en met de juiste uitstraling inpakken van alle maaltijden die onze klanten 
verwachten en hierop toezien; 

• Goede afstemming met medewerkers aan de lijn over wat, wanneer en hoeveel er moet 
worden verpakt tijdens de werkdag; 

• Je zorgt ervoor dat de collega’s aan de lijn te allen tijde de juiste materialen ter beschikking 
hebben om op een efficiënte manier alles te kunnen verpakken;  

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

• Goed controleren van de door jouw lijnen verpakte gerechten; 

• Correct de administratie bijhouden van wat er verpakt wordt / is; 

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

• Je test of de machines naar behoren werken en handelt direct indien nodig. Enige technische 

kennis is een pré 😉 

• Met plezier aan de slag met collega’s en met een voldaan gevoel naar huis… 
 
Een dag kan er als volgt uit zien… 
Als je ’s ochtends binnen komt en je klaar hebt gemaakt voor de start, overleg je met de aanwezige  
afdelingsleider wat er op de agenda van die dag staat. Je overlegt met je team over wat de vorige dag 
goed was en beter kon en waar je vandaag extra op moet letten. Vervolgens begint het echte werk: de 
gerechten worden klaargezet bij de lijnen en de maaltijden worden op de mooiste manier verpakt. 
Voor de lunch (in ons StarCuisine Café) overleg je even met de afdelingsleider en je collega’s over wat 
er nog ingepakt moet worden en of er nog nieuwe bestellingen te verwachten zijn.  
Na de pauze controleer je of alles op schema ligt, of er overal voldoende hygiëne en precisie in acht 
wordt genomen en stuur je waar nodig bij. Aan het einde van de dag maak je samen met je collega’s 



 
 
de afdeling goed schoon, zodat je de dag met een voldaan gevoel eindigt en hebt gezorgd voor een 
goed begin voor de volgende dag. 

 
 

De ideale kandidaat…  
Houdt van lekker eten, heeft oog voor kwaliteit, details én efficiëntie. Kennis hebben en toepassen van 
de HACCP-regels is van belang, omdat onze gerechten met de grootste zorg voor voedselveiligheid 
worden bereid en verpakt. Flexibiliteit, weten van aanpakken en het leuk vinden om iedere dag van 
ieder gerecht iets moois te maken en het steeds een beetje beter te doen zijn van belang. Je hebt 
goede communicatieve vaardigheden en een beetje humor houden wij ook 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. Jij kunt jouw steentje bijdragen aan het bereiken van 
wat we graag doen: mensen blij maken met echt lekkere maaltijden.  

We hebben een betrokken team waar mensen klaar staan voor elkaar. 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 ook een marktconform salaris en hebben we goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
 
In het eerste kwartaal van 2022 gaan wij verhuizen naar een prachtige nieuwbouw locatie in Bleiswijk. 
Op onze website kun je zien hoe de bouw vordert! 
 
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 Francine van Limborgh 
(f.vanlimborgh@starcuisine.nl).  
Meer info over ons bedrijf is te lezen op www.starcuisine.nl. 
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