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Lijnoperator 2 ploegen
Plaats / Provincie: Lelystad / Flevoland
Branche / Niveau: Techniek / Mbo
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Full time
Vacature referentie: 56098-A

Bedrijfsomschrijving
Je komt te werken bij een lokaal bedrijf in Lelystad die met diverse bedrijven over de hele wereld samenwerken. Zij
leveren biologische voedingsproducten. Dit bedrijf bestaat al bijna 50 jaar. Er werken meer dan 50 werknemers op
locatie in Lelystad.

Functieomschrijving
Een leuke baan bij een voedingsbedrijf in Lelystad. Als operator ga jij in 2-ploegendiensten werken. Je bent
verantwoordelijk om de productielijn draaiende te houden. Hierbij ben je bezig met de veiligheid van de
medewerkers, maar ook de kwaliteit, kwantiteit en kleine storingen.
Je takenpakket als operator bestaat uit:
Het aansturen van ongeveer 5 medewerkers;
Verantwoordelijk voor de productielijn;
Het zorgen dat aan de kwaliteitseisen voldaan wordt;
Contact met management en technische dienst;
Bijdragen aan het optimaliseren.
Deze uitdagende baan is voor 40 uur per week in 2-ploegendiensten of dagdiensten (tussen 06.00 en 22.00 uur).

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Functie-eisen
Om de functie van operator tot een succes te maken, neem jij het volgende mee:
Mbo denk en werkniveau;
Ervaring in een soortgelijke operator functie binnen de voedingsmiddelen of farmacie;
Je spreekt goed de Nederlandse taal en/of de Engelse taal;
Je hebt ervaring in het oplossen van lichte technische storingen;
Je bent bereid in dagdiensten of 2-ploegendiensten te werken.
Mooi meegenomen is als je in bezit bent van een heftruckcertificaat of bereid bent deze te behalen.

Arbeidsvoorwaarden
Wat kan jij van ons verwachten in jouw rol als operator:
Een mooi salaris tussen € 1900 - € 2500 per maand afhankelijk van de ervaring en kennis die je meebrengt;
Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer indien je buiten Lelystad woonachtig bent;
25 vakantiedagen en 8,33% vakantiegeld.

Sollicitatieprocedure
Heb jij de nodige kennis in huis en ben jij geïnteresseerd in deze baan? Wacht dan niet langer en solliciteer direct!
Stap 1. Solliciteer op deze baan via de sollicitatieknop.
Stap 2. Wij bellen je voor een telefonische kennismaking.
Stap 3. Wij plannen een persoonlijke kennismaking in bij FlevoDirect.
Stap 4. Wij stellen je voor aan je nieuwe werkgever en je gaat hier op gesprek.
Stap 5. Je krijgt de baan aangeboden en kan aan de slag!
Nog niet “klaar” om te solliciteren en wil je nog iets weten?
Geen probleem! Bel ons op T: 0320 - 74 88 00 of stel je vraag via WhatsApp T: 085 - 065 99 35.

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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