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Machine operator food
Plaats / Provincie: Nijkerk / Gelderland
Branche / Niveau: Overig / MBO
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 105981

Bedrijfsomschrijving
Dit productiebedrijf in de levensmiddelenindustrie zit gevestigd in Nijkerk. Bij dit familiebedrijf worden verschillende
producten geproduceerd die je kan kopen in elke supermarkt.
Een medewerker aan het woord: “Ik werk al 12 jaar met veel plezier bij deze organisatie. Er wordt continu ook
input van medewerkers gevraagd over hoe dingen beter kunnen. Zo krijg je het gevoel dat je ook zelf actief mag
bijdragen aan verbeteringen”.

Functieomschrijving
In de functie van machine operator food krijg je een afwisselend takenpakket. Naast het werken met machines, ben
je namelijk ook verantwoordelijk voor het klaar zetten van het gereed product. Kortom: een allround functie waar
een echte aanpakker voor wordt gezocht.
Wat ga je doen?
klaarzetten van grondstoffen volgens recept;
Machines instellen en bedienen;
(kleine) Storingen verhelpen;
Kwaliteitscontroles uitvoeren;
Verpakken van de producten;
Klaar zetten van het gereed product met behulp van een reachtruck of ept;
Schoonhouden werkplek en machines.
Op dit moment werk je in deze functie in een 2 ploegendienst. De werktijden zijn van 06:00 - 14:45 uur en van
14:30 - 23:15 uur.
Op termijn zal dit veranderen in een 3 ploegendienst. De werktijden in de 3-ploegendienst zijn van: 06:00 -14:15
uur, van 14:00 - 22:15 uur en van 22:00 - 06:15 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
Wat neem je mee?
MBO werk- en denkniveau;
Een aantal jaren werkervaring als operator, bij voorkeur in de voedingsbranche;
Het is mooi meegenomen als je in het bezit bent van een geldig reachtruck certificaat of bereid bent deze te
behalen;
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Eigenschappen als kwaliteitsbewust, secuur, zorgvuldigheid en een echte teamplayer.
Daarnaast is werken in een 2,- en 3 ploegendienst voor jou geen enkel probleem!

Arbeidsvoorwaarden
Wat kan jij van ons verwachten:
Salaris tussen de € 2.200 en €2.750,- bruto per maand afhankelijk van de kennis en kunde die je
meebrengt;
Reiskostenvergoeding conform reiskostenstaffel;
Ploegentoeslag van 12% voor de 2 ploegendienst en 20% voor de 3 ploegendienst;
Betrokken werkgever. Je kan bij ons met alles terecht en staan altijd voor je klaar met een kopje koffie of
thee;
Trainingen en cursussen via FlevoDirect Academy;
25 vakantiedagen;
8,33% opbouw aan vakantiegeld

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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Sollicitatieprocedure
Heb jij de nodige kennis in huis en ben jij geïnteresseerd in deze baan? Wacht dan niet langer en solliciteer direct!
Stap 1. Sollicitatie
Leuk dat je bij ons solliciteert! Solliciteren gaat heel eenvoudig via de sollicitatieknop. Of stuur jouw cv en motivatie
naar zeewolde@flevodirect.nl zodat wij snel contact met je kunnen opnemen.
Stap 2. Telefonische kennismaking
Wij nemen telefonisch contact met jou op om jouw motivatie te bespreken.
Stap 3. Persoonlijke kennismaking
Tijdens een online kennismakingsgesprek via Microsoft Teams bespreken wij uitgebreid jouw wensen, kennis en
kunde.
Stap 4. Wij gaan voor je aan de slag
Na de online kennismaking gaan wij voor jou aan de slag. We gaan je voorstellen bij de organisatie en duimen met
je mee dat je op sollicitatiegesprek mag komen. Is er na het gesprek de juiste match? Dan is de kans groot dat je
een mooie baan aangeboden krijgt!
Nog niet “klaar” om te solliciteren en wil je nog iets weten?
Geen probleem! Je kunt ons telefonisch bereiken op 036 - 521 81 60 of via WhatsApp op 06 - 39 18 47 06. Een email sturen mag natuurlijk ook. Wij geven graag antwoord op al je vragen.
Omdat wij graag ook van anderen horen hoe goed jij bent in jouw werk, is het een onderdeel van onze procedure
om referenties in te winnen en/ of getuigschriften in te zien. Vacaturenummer 105981

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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