
                                                                                                 

 

Pralin’art NV en A&A Chocolaterie NV te Lokeren zijn dochterbedrijven van Hamlet NV te Vrasene. Deze 
chocoladebedrijven zijn  gespecialiseerd in pralines en holfiguren voor Internationale Retailketens. Al meer dan 
25 jaar hebben we een sterke reputatie binnen deze sector, zowel voor speciale seizoensassortimenten als 
voor assortimenten die het hele jaar door verkocht worden.   
 
Voor Pralin’Art NV zijn wij op zoek naar een Operations Manager (m/v) met een boontje voor chocolade. 
 
Functieomschrijving: 
Als eindverantwoordelijke van de operationele diensten coördineer je alle activiteiten gerelateerd 
aan de productie van pralines, kwaliteit, EHS, onderhoud en logistiek. Samen met de respectievelijke 
verantwoordelijken stuur je een 45-tal medewerkers aan in deze afdelingen. Je zet sterk in op de 
onderlinge samenwerking met het oog op het verbeteren van de efficiëntie.  
 
Takenpakket : 

 Jouw prioriteiten zijn kwaliteit, efficiëntie, continue verbetering van productieprocessen, 
hygiëne en veiligheid. 

 Je staat in voor de productie gerelateerde rapportages, implementeren en opvolgen van het 
productieproces via KPI’s en formuleert voorstellen ter verbetering. Op die manier zet je mee 
je schouders onder de verdere groei, modernisering en digitalisering van het bedrijf en de 
productie. 

 Je stelt verbeterprocessen en optimalisaties voor, werkt mee aan de uitwerking en opvolging  
 Je hebt een overkoepelend zicht op de volledige productie en verschillende afdelingen. Je 

implementeert de best practices en zorgt voor standaardisatie. Je creëert synergiën tussen 
de verschillende teams en departementen. 

 Je zet de professionalisering van de afdelingen verder teneinde het bedrijf op een 
kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier optimaal te laten draaien. 

 Je coacht en motiveert de medewerkers. Met je sterke communicatieve skills en 
empowerment weet je je team mee te krijgen in een constructief proces van 
optimaliseringen. Je stelt en bewaakt grenzen en treedt naargelang de situatie corrigerend, 
ondersteunend en coachend op. 

 Opleiden en verzorgen van de persoonlijke ontwikkeling van jouw managementteam 
 je stuurt tactisch bij op het vlak van planning, mensen en middelen.  
 Samen met de QESH afdeling ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van alle 

medewerkers en beleidsplannen op vlak van kwaliteit, veiligheid, gezondheid & milieu.         
Je plaatst actief de veiligheids- en kwaliteitscultuur in de spotlights. 

 Je werkt mee aan een langetermijnvisie en vertaalt deze naar concrete actieplannen 
 Je rapporteert rechtstreeks aan het management team 

Profiel: 
 

 Je bent in het bezit van een Masterdiploma (Ingenieur) met minimum 5 jaar ervaring in een 
gelijkaardige functie. Een sterke affiniteit met voeding (en productie) is een stevig pluspunt.  

 Je bent een echte people manager en hebt reeds ervaring met ‘leiding geven aan 
leidinggevenden’.  Je kan je team meenemen in ons groeiverhaal om hen nog beter te laten 
presteren. 



 Je hebt aantoonbare ervaring in het voorkomen van problemen alsook in het oplossen van 
problemen. Initiatief nemen en een hands-on mindset zullen jou hierbij helpen. 

 Je probeert in elke situatie de win-win na te streven en denkt positief. 
 Onder alle omstandigheden kan je rustig blijven en prioriteiten stellen. 
 Doordat onze productie in ploegen draait, vragen we om af en toe flexibel te zijn naar de 

verschillende ploegen zodat je ook weet wat er daar leeft. 
 Vlot communiceren is een must, perfect Nederlandstalig, kennis Frans of Engels is een 

pluspunt 
 Ervaring met het werken met MS Office en ERP applicaties 

 
Wij bieden: 

 Een dynamische, groeiende familiale organisatie met Internationaal karakter waar kwaliteit hoog 
in het vaandel wordt gedragen. 

 Een afwisselende functie met  ruime verantwoordelijkheid waar je als spilfiguur kan optreden 
tussen verschillende interne afdelingen. 

 Een competitief verloningspakket naar capaciteiten, inzet en resultaat. 
 

Contact:   Eddy De Smidt – e.desmidt@aenachocolaterie.be – 0475/87 34 14 
 
 
 


