La Concorde N.V. is een dynamisch en groeiend productiebedrijf van
roomproducten.
Wij verhandelen room en andere zuivelproducten aan de horeca,
patissiers, industrie en retail.
Wij maken onderdeel uit van de A-ware Food Group, gespecialiseerd in het
produceren, rijpen, versnijden en verpakken van kaas en andere verse
foodproducten zoals dagverse zuivel en tapas.

PROCES-OPERATOR
Functie/verantwoordelijkheden
•
Het bedienen van het proces van ontvangst tot en met de vullijnen incl. CIP-reiniging.
•
Bewaken van de voortgang van het proces en bij afwijkingen corrigerend optreden binnen de gestelde kwaliteitseisen
conform productieplan.
•
Het bereiden van diverse recepturen middels een standaardisatie-set.
•
Het controleren van het product op de daarvoor gestelde normen, indien afwijkend evt. in overleg met de QA
verantwoordelijke bijsturen.
•
Het indien nodig mede bedienen van de vulmachines en inpaklijnen.
•
Het zelfstandig oplossen van kleine verstoringen of assistentie inroepen van Technische Dienst.
•
Zelfstandig uitvoeren van omstellingen/bijstellingen.
•
Administratief vastleggen van productiegegevens.

Profiel
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
Aanbod
•
•
•
•

Ervaring in het bedienen van geautomatiseerde processen in de voedingsmiddelen-industrie,
bij voorkeur in de zuivel.
Beschikt over proces-technisch inzicht om kleine verstoringen zelfstandig op te kunnen lossen.
Je kan zorgvuldig en punctueel werken met zin voor orde en kwaliteit.
Kan zelfstandig werken/checks uitvoeren binnen de opgegeven kwantitatieve kaders.
Een productieve instelling, weet van aanpakken.
Flexibel in gedrag; kan goed onder prestatiedruk werken.
Goed communicatief onderlegd om in teamverband te kunnen werken en bezit de bereidheid collega’s te
ondersteunen waar nodig.
Heeft administratieve vaardigheden om kwantitatieve gegevens te verwerken, ook via de pc.
Beschikt over een hoog niveau van hygiënebesef.
Is bereid om indien nodig zich aan te passen aan de workload en hiervoor extra inspanningen te verrichten.
De werkzaamheden vinden in 3 ploegendienst plaats (6-14u/14u-22u/22u-6u).
Je woont bij voorkeur in de regio Merchtem.
Je bent Nederlandstalig.

Een uitgebreide interne opleiding. Kansen om je verder te ontwikkelen/scholing/ook binnen A-ware.
Goede verloning en loonevolutie.
Collegiale werksfeer.
Gevarieerde job in een groeiend bedrijf.

Contact
Bent U geïnteresseerd om op deze uitdaging in te gaan en uw ambities bij ons waar te maken, stuur dan even uw CV naar La
Concorde N.V., t.a.v.
Mijnheer Maarten Coosemans,
Brusselsesteenweg 192, 1785 Merchtem,
e-mail :
warehouse@laconcorde.be , Tel. : 02/460.53.40

