Productieoperator Lijnverantwoordelijke (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 productieproces. Smelt jij voor een job bij ons?
Wat is jouw doel ?
Met jouw technisch inzicht start je het productieproces en zorg je ervoor dat de machines blijven draaien. Bij
storingen grijp je in waar nodig en probeer je de storing op te lossen. Je stuurt het productieteam aan en let op de
kwaliteit van de producten. Je kijkt erop toe dat alle productiegegevens correct geregistreerd worden.
Wat ga je doen ?








Na een degelijke on-the-job training start je zelfstandig de productie op
Je kijkt toe op het goede verloop van het productieproces en grijpt in waar nodig
Met jouw technisch inzicht bedien je de machines en los je kleine machinestoringen op
Je voert kwaliteitscontroles uit op gewicht, vorm, e.d.
Als een echte people manager stuur je het productieteam aan
Op het einde van de dag zorg je mee voor een hygiënische reiniging van de machines en de productieruimte
Je stelt de machines op voor de volgende werkdag

Wie zoeken wij ?






Sterke interesse in techniek en een bachelor denkniveau
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
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
Een voltijds contract (38u/week) na een geslaagde interimperiode

Meer informatie nodig ? :
Neem
dan
contact
op
met
onze
014 65 56 08 of via dvanloon@van-gils.be

productiemanager

Dirk

Van

Loon

op

het

nummer

Elke

Swaelen

Interesse ?
Stuur
dan
snel
je
motivatiebrief
met
CV
naar
onze
personeelsverantwoordelijke
via eswaelen@van-gils.be onder vermelding « Vacature productieoperator lijnverantwoordelijke ».
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