Voor onze fabriek in Kapelle zijn wij op korte termijn op zoek naar

FOOD OPERATORS
Als operator ben je verantwoordelijk voor een complete productie- of inpaklijn: van opbouw, bediening tot
demontage en schoonmaak. Je bent verder verantwoordelijk voor:

Farm Pack B.V.
FarmPack is een groente verwerkend
bedrijf, gevestigd te Kapelle.
FarmPack is gespecialiseerd in het
verwerken en verpakken van
suikermais en andere groenten tot
diepgevroren eindproducten. Deze
producten worden door onze
internationale klanten als
component verwerkt in vele
eindproducten zoals pizza’s, kant-enklaar maaltijden en quiches.
FarmPack is BRC gecertificeerd.
De bedrijfsaktiviteiten van FarmPack
breiden zich sterk uit. Dit heeft tot
gevolg dat onze productieorganisatie
versterking nodig heeft om de
toenemende vraag naar onze
producten in goede banen te leiden.

www.farmpack.nl












Het realiseren van de door het bedrijfsbureau afgegeven planning.
Controleren van de veiligheid en kwaliteit van de producten, de verpakking en etikettering.
Zelfstandig verhelpen van kleine storingen.
Verbeteren van het resultaat in kwalitatieve en kwantitatieve zin.
Opstarten en omstellen van de lijn.
Doen van voorstellen t.a.v. de planning.
Instrueren, motiveren en geven van vaktechnische aanwijzingen aan de medewerkers van je
lijn.
Bijhouden en registreren van de productiegegevens.
Zorgdragen voor orde, netheid en hygiene aan de lijn.
Naleven van het bedrijfs- kwaliteit- en arbobeleid

Jouw profiel
Wij zoeken kandidaten met een MBO werk- en denkniveau. Ben jij nauwkeurig, communicatief
vaardig en een aanpakker die de handen uit de mouwen steekt? Kennis van HACCP, hygiene in de
voedingsproductie en/of een heftruck ervaring zijn een pre en je beheerst de Nederlandse taal .
Werkomgeving:
We werken 40 uur per week. Als operator werk je in een 2 ploegendienst. De werktijden liggen
tussen 6.00 en 01.00 uur en de werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag en bij toerbeurt op
zaterdag.
Ons aanbod:
Wij bieden een vaste aanstelling met een prima salaris en toeslagen, een uitdagende baan in een
veelzijdige functie. We zullen je intern opleiden tot een allround food-operator op alle verschillende
lijnen. Een prettige werksfeer in een klein informeel team maken ons aanbod aantrekkelijk voor
iedereen uit de regio.
Interesse?

Stuur je reactie, motivatie inclusief CV, aan: FarmPack B.V. t.a.v. dhr. W. Veldhoen,
Nijverheidsweg 1, 4421 SG Kapelle of per email: willem@farmpack.nl o.v.v. ‘operator’.

