Functieomschrijving procesoperator zuivel(40 uur)

Weerribben Zuivel
Al meer dan 25 jaar voorziet Weerribben Zuivel BV biologische winkels, horeca en de industrie met
biologische zuivelproducten. Weerribben Zuivel BV is een biologische zuivelboerderij die al generaties
toebehoort aan Familie de Lange en is gesitueerd aan de rand van het grootste laagveenmoeras van
Europa, Nationaal Park Weerribben-Wieden.
Met een team van ongeveer 45 enthousiaste zuivelmedewerkers wordt dagelijks een compleet
assortiment ambachtelijke, boeren zuivelproducten gemaakt op twee verschillende locaties. Voor de
locatie waar onze dagverse zuivel wordt gemaakt zijn wij opzoek naar een betrouwbare en
enthousiaste:

Procesoperator zuivel dagvers
Functieomschrijving
Als operater processing ben je verantwoordelijk voor het aansturen en monitoren van het produceren
van zuivel conform gestelde richtlijnen. Je werkt in ploegendiensten.
Je werkt in een team, maar je kan ook zelfstandig de machine laten draaien. Je denkt in oplossingen
en verbeteringen, neemt verantwoordelijkheid en stelt jezelf flexibel op. Met het team streef je altijd
naar kwaliteit en zie je toe op de HACCP-normen.
Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor het ontvangen, opslaan en de processen van room en melk
Besturen en controleren van de machines (opstarten, reinigen en stilleggen);
Uitvoeren van product- en procescontroles volgens instructies, signaleert afwijkingen in het
productieproces en grijpt in indien nodig;
zorgvuldig registreren van de productie- en kwaliteitsgegevens;
Adequaat oplossen van kleine technische- of processtoringen;
Proactief deelnemen aan continue procesverbeteringen;
Draait ook zelf mee in productie wanneer nodig;
Zorgdragen voor een juiste overdracht tussen ploegen en communiceert met je collega’s.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau niveau 4;
Ervaring binnen de levensmiddelenindustrie is een pré;
Technisch inzicht;
Basiskennis van de Engelse taal;
Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken, goede communicatieve vaardigheden en
stressbestendigheid.;
Flexibel en bereid om op onregelmatige werktijden beschikbaar te zijn. Er is een rooster voor in
het weekend.

Wij bieden jou
•
•
•
•
•

Een uitdagende veelzijdige functie (40 uur in de week);
Een baan met uitzicht op vast dienstverband;
Een leuke en interessante groep collega’s met verschillende nationaliteiten en achtergronden met
hart voor de zaak;
Een snelgroeiend organisatie met uitstekende werksfeer;
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatiebrief en CV naar hennie@weerribbenzuivel.nl

Functieomschrijving procesoperator zuivel(40 uur)

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met 0527-292529
Acquisities naar aanleiding van deze vacature worden niet op prijs gesteld.

