Lijnverantwoordelijke Inpak (M/V)
Van Gils Sweet Creations is een bedrijf in volle groei en al jaren dé innovatieve (private label)
producent van ijs, Bavarois & Desserts. Wij zijn een betrouwbare partner voor de Zorg, Horeca,
Catering en Retail, die een kwalitatief en onderscheidend assortiment serieus neemt. Wij zoeken
een enthousiaste collega om mee te werken aan een feilloos inpakproces.
Smelt jij voor een job bij ons?
Wat is jouw doel ?
Met jouw brede blik en organisatietalent zorg je ervoor dat alle producten netjes worden ingepakt met de
nodige aandacht voor hygiëne, orde en netheid. Als lijnverantwoordelijke stuur je het inpakteam aan dat aan
jouw lijn werkt.
Wat ga je doen ?
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zorgt ervoor dat het etiketteerapparaat, de dozensluiter en de printer correct zijn ingesteld.
kijkt toe op het goede verloop van het inpakproces en grijpt in bij storingen
voert controles uit op kwaliteit en inhoud van de verpakkingen
begeleidt nieuwe interimkrachten op de werkvloer
verzorgt de nodige administratie

Wie zoeken wij ?







Je bent organisatorisch sterk en behoudt het overzicht in moeilijke situaties
Met jouw hands-on mentaliteit kom je al een heel eind ver
Je treedt daadkrachtig op bij problemen
Je denkt in oplossingen en neemt het nodige initiatief
Als echte teamplayer zorg je voor een feilloos inpakproces
Door jouw enthousiasme en leidinggevende skills kan je een team aansturen en motiveren

Wat hebben wij te bieden ?







Meewerken aan de productie van een lekker TOP product
Een on-the-job training
Aangename werksfeer in een familiale KMO
Ruimte voor professionele ontwikkeling & initiatief
Vast contract na een geslaagde interimperiode
Werken in dagploeg gedurende 36u/week. 1 dag per week ben je vrij

Meer informatie nodig?
Neem dan contact op met onze productiemanager Dirk Van Loon op het nummer 014 65 56 08 of
via dvanloon@van-gils.be
Interesse ?
Stuur dan snel je motivatiebrief met CV naar onze personeelsverantwoordelijke
eswaelen@van-gils.be onder vermelding « Vacature Lijnverantwoordelijke Inpak ».
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