Brouwmeester
17 oktober 2018

De Texelse Bierbrouwerij is in 1999 opgericht en gevestigd in een oude zuivelfabriek
in Oudeschild op het eiland Texel.
Sinds 1999 maken de brouwmeesters van de Texelse Bierbrouwerij hun bijzondere
bieren. Gestart met 4 type bieren die tot op heden nog steeds deel uitmaken van de
Texels familie. Sinds 2007 vindt er export naar het vasteland plaats en is er door
samenwerking met verkooporganisaties inmiddels landelijke distributie.
De brouwers van Texels produceren hun bijzondere, hooggistende bieren op
beproefde manier, in traditionele koperen ketels. Het bedrijf ontwikkelt zich en wordt
steeds verder geprofessionaliseerd. Op dit moment worden er 12 verschillende
speciaal bieren gebrouwen. Het meest bekende bier van Texels is ‘Texels
Skuumkoppe’ en de seizoensbieren vervullen een steeds belangrijker rol binnen de
portfolio. Texels is landelijk verkrijgbaar in zowel horeca, retail als online.
Momenteel is er in het team van de Texelse Bierbrouwerij een vacature voor een:
Brouwmeester - FULLTIME

De Brouwmeester wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse brouw activiteiten.
De brouwmeester is de persoon die de kennis en innovatie brengt in de
speciaalbieren. Hij/zij inspireert hierbij het brouwteam. Wat ga je doen?
Ontwikkelen van nieuwe speciaal bieren Je bent verantwoordelijk voor en betrokken
bij de dagelijkse brouw activiteiten. Je zal zelf mee brouwen en mee werken in het lab
Draagt zorg voor kwaliteit en consistentie van het product, controle op grondstoffen,
hoeveelheden, procesparameters en zal bijsturen waar nodig Controle op hygiëne,
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reiniging en klein onderhoud Opstellen, invoeren en bewaken van
procesbeschrijvingen, werkinstructies en opleidingshandboeken Verzorgt en/of
coördineert de opleiding en kennisontwikkeling van brouwers
Daarnaast zal je samen met de Technoloog/QA Manager ook taken uitvoeren op het
gebied van: Opstellen, invoeren en bewaken van brouw procedures, methoden en
technologie Opstellen van verbetervoorstellen t.a.v. brouwproces en technische /
technologische investeringen tbv kwaliteit en efficiëntie Vaststellen van leveranciers
specificaties, goedkeuren van nieuwe leveranciers van grondstoffen (Mede)
Ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid en dit vertalen naar procedures, standaarden
en specificaties voor de brouwerij, bewaken van de systemen voor kwaliteitscontrole
(zoals proefpanel) en zorgdragen voor kwaliteitsborging van het totale brouwproces
(van grondstof tot gelagerd bier) met behulp van keurplan Invoeren en bewaken van
HACCP of dergelijk kwaliteitssysteem De brouwmeester zal in de toekomst ook
leiding gaan geven aan het brouwteam. In eerste instantie zal de Manager Brouwerij
dit op zich nemen Geeft leiding, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken,
verzuim gesprekken en heeft werkoverleggen Coacht, ontwikkelt en begeleidt het
team Stelt doelen, KPI’s en bewaakt voortgang van projecten Bewaakt budget,
planning en realisatie Wie ben jij? Je hebt intensieve en specifieke kennis van (liefst
speciaal) bieren Je hebt daarbij intensieve kennis opgedaan in een brouwhuis en kent
alle aspecten van het brouwproces van graan tot glas (minimaal 3 jaar) Je hebt de
passie en ambitie om ook operationeel mee te werken en brouwers te begeleiden Je
hebt aantoonbare leidinggevende ervaring opgedaan met een klein team van
specialisten Je hebt een charismatische, iconische persoonlijkheid die het brouw
team en de brouwerij kan inspireren en hebt een aantrekkingskracht in de werving
van nieuwe brouwers Je onderhoudt extern (in de craftbrew wereld) je contacten
en bent bij voorkeur actief op social media Kennis van HACCP of voedselveiligheid is
een pré Enthousiast, energiek en creatief Kan werken met mensen met verschillende
culturele achtergronden en bent in staat culturele verschillen te overbruggen
Communicatief sterk Een zelfstarter met aanpakmentaliteit Een onafhankelijke
denker en werker Bent in het bezit van een Brouw Diploma Bereidt om te verhuizen
naar Texel / woonachtig op Texel
De Brouwmeester gaat rapporteren aan de Manager Brouwerij. Wat krijg jij er voor
terug?
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Een uitdagende baan, met volop mogelijkheden om binnen een sterk groeiend
bedrijf te ondernemen en je ambities waar te maken. Daarnaast vind je bij ons een
open en informele werkomgeving, waar kernwaarden als Trots, Vrij, Persoonlijk,
Scherp en Genieten voorop staan. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden
(bonusstructuur, maandelijks personeelsbier, en verdere persoonlijke ontwikkeling).
En ja, op zijn tijd een heerlijk biertje proeven uit onze ruime selectie van mooie
bieren in ons eigen proeflokaal, op Texel! De Texelse Bierbrouwerij biedt: Je werkt
nauw samen in een hecht team van enthousiaste en betrokken collega's. Het
werkklimaat is open en informeel. De 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. Goede
werksfeer en enthousiast team. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor het invullen van deze vacature worden wij ondersteund door Tracks. Stuur je
motivatiebrief en CV naar hrs@tracks.nl voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met mevrouw H. Rinkes van Tracks, tel: 020-625 92 91 / 06-460 74
103
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