EEN BAAN MET PIT!

Werk jij graag bij een innovatief, ondernemend en snel groeiend levensmiddelenbedrijf in
het midden van het land? Houd je van een informele werksfeer, korte lijnen en
mogelijkheden voor eigen inbreng en groei? Dan is een baan bij Inproba iets voor jou.
Inproba is producent, im- en exporteur van oosterse producten en smaakmakers. Bekend
van onze eigen ketjap- en sojasauzen, sambal, boemboes en andere kruidenmixen. Maar
we produceren ook een groot aantal huismerken.
In onze productiehallen in Baarn maken wij iedere dag de heerlijkste producten voor
onze klanten. Wij streven daarbij naar de hoogste kwaliteit en werken met de modernste
technieken. Wil jij een bijdrage leveren aan dat proces en twee productielijnen onder je
hoede nemen? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe

MACHINE OPERATOR
Je bent verantwoordelijk voor het ombouwen, instellen, gereed maken en schoon houden
van deze productielijnen. Een groot aantal halffabricaten en eindproducten gaat door
jouw handen en jij zorgt ervoor dat alles soepel en volgens de hoogste kwaliteitsnormen
verloopt.
Wat ga je doen?







op basis van de productieplanning afvullen en verpakken van halffabricaten en
eindproducten;
je organiseert dat de nodige grondstoffen, verpakkingsmiddelen en de etikettering
bij de productielijnen aanwezig zijn;
door goed te kijken controleer je doorlopend de kwaliteit van de grondstoffen,
verpakkingsmiddelen en de etikettering;
je zorgt voor de afvoer van de geproduceerde producten en retourstromen;
je lost eerste graad technische storingen aan de productielijnen op;
je voert een productwissel en/of een formaatwissel uit.

Kortom, een verantwoordelijke functie in een leuk team. Naast goede
arbeidsvoorwaarden bieden we je een fijne werkomgeving bij een bloeiend bedrijf, dat
een vaste positie heeft verworven binnen het Nederlandse (food) retail segment.

Wij vragen:





beheersing van de Nederlandse taal in lezen en schrijven;
bereidheid om onregelmatige tijden te werken;
enige bekendheid met techniek;
een collegiale, flexibele, nauwkeurige en stressbestendige instelling.

Interesse? Stuur dan je CV met kort begeleidend schrijven naar: practical Management
Support, t.a.v. mevrouw A. van Ommeren (email: pms@nnk.nl).
Inproba produceert voor de Nederlandse en diverse buitenlandse markten (Duitsland), voor
consumenten en industrie. We in- en exporteren oosterse producten naar landen in de hele wereld.
Het bedrijf is gevestigd in Baarn op bedrijventerrein Noordschil, naast de A1.
Inproba blinkt uit door gegarandeerde kwaliteit te combineren met een uitstekende prijs. We
werken continu aan verbetering en vernieuwing. Voor onze producten én ten aanzien van het
productieproces. Wij hechten er waarde aan dat onze levensmiddelen worden geproduceerd met de
beste grondstoffen, veilig en met hart voor het milieu en de omgeving.

www.inproba.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

