Anda nv is gevestigd te Boortmeerbeek en produceert een breed en kwalitatief hoogstaand assortiment
koude sauzen voor verkoop via groothandelaars aan professionele HoReCa uitbaters. Anda-sauzen
worden ambachtelijk bereid met zorgvuldig en streng geselecteerde basis ingrediënten. Een
doorgedreven kwaliteitsbeleid met overeenkomstige productiemiddelen, en uiteraard de ervaring en
toewijding van alle medewerkers garanderen de finesse van onze overheerlijke sauzen. Meer info kan u
terugvinden op: https://www.andasauces.be/nl/.
Om het team te versterken zoeken we een bijkomende Productieoperator Afvul – Inpak – Reiniging.

•
•
•

•
•

Als operator werk je in een team van 4 personen.
Je bent verantwoordelijk voor het afvullen en verpakken van sauzen en mayonaises.
Je kan de afvullijnen zelfstandig bedienen alsook het afstellen, monteren en demonteren van
machineonderdelen wordt je aangeleerd.
Je staat ook in voor het grondig reinigen van je werkomgeving en de toegewezen
productieinstallaties (Industriële afwas).
Je bent werklustig en steekt graag de handen uit de mouwen.
Je werkt in een dagploeg en begint om 09u tot 17.15u (geen weekends).

•
•
•
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•

Je hebt bij voorkeur een technische A2- of A3-diploma, of bent gelijkwaardig door ervaring.
Beschikken over ervaring in een productieomgeving (liefst voedingsindustrie) is een pluspunt.
Je bent sterk in de organisatie van je werk en bent snel in staat om zelfstandig te werken.
Veiligheid, orde, netheid en kwaliteit op de werkvloer zijn voor jou een prioriteit.
Je bent perfect Nederlandstalig (de opleiding en alle documenten zijn in de Nederlandse taal).
Je bent een teamplayer en draagt zorg voor het materiaal dat je ter beschikking krijgt.

•

Wat bieden we?
•
•

Een vaste voltijdse job in een aangename werksfeer binnen een kleine groep van medewerkers.
Een competitieve verloning volgens sector en ervaring, die na een inwerkperiode wordt aangevuld
met maaltijdcheques van €8.

Interesse in deze functie? Neem dan snel contact op met Silke Vandenwyngaert via
silke@andasauces.be of 016/60 61 44.

