
  
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. 

 
 

 

PRODUCTIE OPERATOR 

Functie/verantwoordelijkheden 

• Het bedienen van  vul- en verpakkingslijnen waar diverse soorten room verpakt wordt in diverse verpakkingen. 

• Bewaken van het verpakken van de juiste orders volgens opgave, binnen de daarvoor opgestelde kwaliteits-  en 
kwantitatieve grenzen. 

• Onverstoorde voortgang van  de verpakkingslijn,  het zelfstandig oplossen van kleine verstoringen of assistentie 
inroepen van Technische dienst collega. 

• Zelfstandig uitvoeren van omstellingen /bijstellingen. 

• Administratief vastleggen van productiegegevens via de pc  

• Uitvoer van onderhouds-handelingen/check onderhoudshandelingen van je werkomgeving. 

• Aanvoer van benodigde materialen zoals pallets/plano’s/verpakkingen en etiketten. 
 

 

 

Profiel 

• Ervaring in het bedienen van verpakkingsmachines in de voedingsmiddelenindustrie, bij  
voorkeur in de zuivel is een pluspunt 

• Beschikt over 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  en bij te sturen 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 2-ploegendienst plaats. (6-14u/14-22u) 

• Je woont bij voorkeur in de regio Merchtem.  

• Je bent Nederlandstalig. 
 
Aanbod 

• 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 

mailto:warehouse@laconcorde.be

