Vacature brouwmeester
5 oktober 2015

De Texelse Bierbrouwerij, gevestigd op het Waddeneiland Texel, is op zoek naar een
Brouwmeester
om het huidige team te versterken en te leiden.
In de afgelopen jaren is de Texelse Bierbrouwerij uitgegroeid tot een van de
toonaangevende brouwerijen van speciaalbier in Nederland. Het meest bekende bier
van Texels is Skuumkoppe. Daarnaast worden er nog 11 andere bovengistende
bieren gebrouwen. Er werken 32 mensen bij de brouwerij en het proeflokaal.
De brouwerij is op zoek naar een persoon die is opgeleid als brouwmeester en
daarnaast over leidinggevende capaciteiten beschikt. De geschikte kandidaat zal het
brouwteam gaan leiden en een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van
de brouwerij. Dit is een uitdagende kans voor een brouwer met ambitie om bij een
snelgroeiende brouwerij de volgende carrièrestap te maken en zijn leiderschaps- en
brouwkwaliteiten verder te ontwikkelen. De brouwmeester rapporteert direct aan de
Technisch Directeur.
De ideale kandidaat heeft een mentaliteit die goed aansluit bij die van de brouwerij:
energiek, ter zake kundig en bereid zich in te zetten voor de toekomst van het
ambachtelijk gebrouwen speciaalbier. Hierbij respecteert hij de originele receptuur
en onderscheidende smaak van Texels. Tevens neemt de kandidaat zijn
verantwoording bij het bewaken van de kwaliteit en uitvoeren van bedrijfsplannen.
Verantwoordelijkheden Het leiden van de bierproductie in de brouwerij
Participeren in het dagelijkse brouwproces en zorgen dat doelstellingen worden
behaald Initiëren van, en bijdragen aan verbeterprocessen, in lijn met de bedrijfsvisie

Texelse Bierbrouwerĳ BV • Schilderweg 214b • 1792 CK Oudeschild - Texel • Telefoon +31 (0)222 320 325 • www.texelsbier.nl • info@texelsbier.nl
ABN AMRO 56.28.15.120 • IBAN NL11 ABNA 0562 8151 20 • BIC ABNANL2A • KvK NW-Holland 37112526 • BTW nr. NL8135.12.402.B.01

Verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid Leiden, coachen en
ontwikkelen van het team van brouwers De technische expertise van het brouwteam
inzetten om bij te dragen aan de continue verbetering van product en proces
Bijdrage leveren aan het realiseren van investeringsprojecten in de brouwerij Leiding
nemen over de ontwikkeling van nieuwe producten in de brouwerij
Opleiding en Ervaring Universitaire opleiding (of vergelijkbaar) op niveau
brouwmeester 3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen een brouwerij
Ervaring met het leiden van teams bij het bereiken van kwaliteits-, productie- en
veiligheidsdoelstellingen Uitstekende people/team management vaardigheden
Goede communicatieve vaardigheden Gepassioneerd brouwer met een voorliefde
voor speciaalbier
De brouwmeester dient woonachtig te zijn op Texel.
Wat bieden wij
Deze brouwmeester krijgt een uitdagende baan met volop mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling bij de Texelse Bierbrouwerij in Oudeschild op het eiland
Texel. Fulltime functie Jaarcontract met zicht op vaste aanstelling Marktconform
salaris, afhankelijk van kennis, ervaring en leeftijd Doorgroeimogelijkheden Goede
werksfeer en enthousiast team
Solliciteren
Stuur je motivatiebrief met recente pasfoto en cv Kirsten van den Boomgaard,
info@texels.nl. Voor meer informatie over de functie kun je via hetzelfde mailadres
contact opnemen.
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