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Operator 3-ploegen voedingsmiddelen
Plaats / Provincie: Lelystad / Flevoland
Branche / Niveau: Overig / VMBO/MAVO
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 105863

Bedrijfsomschrijving
Dit bedrijf in Lelystad is een grote speler in de branche waar zij actief in zijn. Zij verkopen hun producten voor zowel
binnen als buiten Nederland. Het is een leuk en vlot bedrijf, die het belangrijk vindt om mensen aan hen te binden.
Het is bij deze organisatie dan ook mogelijk om voor langere tijd aan de slag te gaan.

Functieomschrijving
Wil jij graag werken voor een mooi bedrijf in Lelystad dat werkt in de voedingsmiddelen industrie? Dat kan! Heb jij
ervaring als operator en houd je ervan om ervoor te zorgen dat alle machines goed blijven lopen, dan zoeken wij
jou!
Als operator 3-ploegen binnen deze organisatie houd jij je namelijk bezig met:
Het juist instellen van de machines en het ombouwen van productielijnen;
Het controleren van de kwaliteit van het product. Denk hierbij onder andere aan het juiste gewicht en juiste
verpakking;
Het oplossen van kleine storingen.
Binnen deze organisatie kom je te werken in 3-ploegendienst.

Functie-eisen
Wat jij nodig hebt voor deze functie?
Een mbo-werk- en -denkniveau;
Ongeveer 2 jaar ervaring als operator;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Technische affiniteit;
Verder is het voor deze functie van belang dat je secuur en kwaliteit gericht te werk gaat.

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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Arbeidsvoorwaarden
Wat kan jij van jouw toekomstige werkgever verwachten:
Salaris rond € 2.100,- bruto per maand; ZONDER TOESLAGEN!
Plus op iedere ploeg: 15% ploegentoeslag over al je uren
Reiskosten van € 0.19 per km als je buiten Lelystad woonachtig bent;
8,33 % opbouw aan vakantiegeld;
25 vakantiedagen;
Trainingen en cursussen via FlevoDirect Academy, ook HACCP theorie enzovoort

Sollicitatieprocedure
Heb jij de nodige kennis in huis en ben jij geïnteresseerd in deze baan? Wat 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 Lelystad@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
Via MS Teams nodigen wij je uit voor een digitaal kop koffie.
Stap 4. Wij gaan voor je aan de slag
Na de kennismaking gaan wij voor jou aan de slag. We gaan je voorstellen bij de organisatie en duimen met je mee
dat je op gesprek 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! Bel 0320 – 748 800 of WhatsApp ons op 06 39 184 707, om in vertrouwen te praten over de
mogelijkheden van deze vacature. Je mag vragen naar Diede of Jack. Een e-mail 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 105863

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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