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Operator food 2-ploegen
Plaats / Provincie: Lelystad / Flevoland
Branche / Niveau: FMCG / MBO
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 105764

Bedrijfsomschrijving
Dit bedrijf in Lelystad verkoopt hun producten over heel de wereld. Er werken meer dan 55 mensen en het is een
informeel bedrijf. In een persoonlijk gesprek vertellen wij je graag nog veel meer over deze mooie werkgever in
Lelystad!

Functieomschrijving
Als operator ben jij bij dit mooie foodbedrijf in Lelystad verantwoordelijk voor het goed laten draaien van de
productielijnen. Als operator staat jou een afwisselend takenpakket te wachten:
het bedienen van machines;
verhelpen van kleine storingen;
zorgen dat de productie draait volgens planning;
aansturen van ongeveer 4 medewerkers aan de lijn;
je houdt bij alle werkzaamheden de veiligheid en kwaliteit goed in de gaten;
je denkt actief mee in verbeteringen op de afdeling.
De productielijn is bij dit bedrijf niet volledig geautomatiseerd, dus op verschillende momenten zit er ook handwerk
bij.
De werktijden zijn in 2-ploegendienst van maandag t/m vrijdag. De ochtenddienst start om 6.00 - 15.00 uur en de
middagdienst start om 13.00 - 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
Heb je ervaring als operator en klinkt deze baan als jouw volgende uitdaging? Dan ben je al een stap dichterbij
deze baan. Het is daarnaast belangrijk dat je:
beschikbaar over mbo werk- en denkniveau;
bij voorkeur ervaring hebt in de voedingsmiddelenbranche, maar dit is geen keiharde eis;
over leidinggevende capaciteiten beschikt;
beschikt over technisch inzicht ;
de Nederlandse taal uitstekend beheerst.
Ben je in het bezit van een heftruckcertificaat? Dan is dat voor deze baan mooi meegenomen.

Arbeidsvoorwaarden
Natuurlijk word je inzet ook beloond, voor de baan als operator kan je rekenen op:
Een salaris van€ 2.150 bruto per maand o.b.v. 40 uur, exclusief onregelmatigheidstoeslag;
Een onregelmatigheidstoeslag van 50% voor bepaalde uren;
Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer als je buiten Lelystad woonachtig bent;
Uitstekende pensioenregeling;
Personeelskorting op de foodproducten die onze klant produceert;
Vers fruit op het werk en wekelijks verse soep;
Leuke personeelsuitjes;
Opleidingen en cursussen volgen via de FlevoDirect Academy.

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.

Zuiderzeeweg 17

T 036 - 521 81 60

3891 HB Zeewolde

F 036 - 521 81 66

Postbus 1315

E info@flevodirect.nl

3890 BC Zeewolde

I

www.flevodirect.nl

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 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
Je komt langs voor een kop koffie of thee en een goed gesprek. We bespreken dan uitgebreid jouw wensen,
kennis en kunde.
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 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! Bel 0320-748800 en vraag naar Diede Moermond of WhatsApp ons op 0639184707, om in
vertrouwen te praten over de mogelijkheden van deze vacature. 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 105764

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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