Vacature Procesoperator
In deze functie word je in een korte periode klaargestoomd tot een echt allrounder op
de afdeling processing, zodat jij breed inzetbaar bent. Je stuurt, controleert en
beheerst het melkbewerkingsproces. Als procesoperator heb je een belangrijke en
verantwoordelijke rol en stuur je verschillende productieprocessen aan. Je hebt de
verantwoordelijkheid voor het besturen en bewaken van deze processen. Als
procesoperator werk je altijd veilig en ben je altijd scherp.
Over Farm Dairy - Op een veilige manier dagverse zuivel van uitstekende kwaliteit op tijd aan onze
klanten leveren. Dat is wat we doen, wat er in ons DNA zit en waarin wij ons continu willen verbeteren.
Om te kunnen blijven verbeteren nodigen wij iedereen die bij Farm Dairy werkt uit om met ideeën en
verbetermogelijkheden te komen. De meldingen die wij hiervoor binnenkrijgen worden vervolgens
allemaal besproken en teruggekoppeld naar de medewerker, want waardering en erkenning is voor
ons belangrijk. Het vakmanschap waarmee wij onze producten produceren is iets waar we trots op zijn
en waar we graag in investeren. Medewerkers volgen bij ons daarom regelmatig trainingen en
opleidingen om hun kennis te verbreden. Bij Farm Dairy werken betekent dat je onderdeel uitmaakt
van een team waarin iedereen er toe doet en waarbij je elkaar houdt aan gemaakte afspraken. Alleen
zo kunnen we ervoor zorgen dat er elke dag zo een 600.000 liter zuivel richting de koelkasten van
onze klanten gaat.

Taken en verantwoordelijkheden
Als procesoperator draag je zorg voor het juist opslaan van verschillende grondstoffen, halffabricaten
en eindproducten, zorg je voor reiniging en desinfectie van verschillende installaties en tanken in de
fabriek. Je plant en kijkt vooruit zodat er volgens planning kan worden afgevuld. Daarnaast bereid je
ook verschillende producten en voer je kwaliteitscontroles uit. Je werkt nauw samen met de teamleider
en het planbureau bij afwijkingen in hoeveelheden van het product of de tijd van afvullen.

Wie ben jij?
Je gaat zorgvuldig en accuraat te werk en weet feilloos probleemanalyses te maken. Je bent flexibel
en hebt een proactieve houding. Je weet verantwoordelijkheid te nemen en kunt goed zelfstandig
werken. Tot slot is samenwerken voor jou geen probleem en weet je goed om te gaan met stressvolle
situaties.

Daarnaast
▪
▪
▪
▪
▪

Heb je een MBO-4/ gerichte opleiding; gericht op levensmiddelen productie/ zuivelindustrie;
Heb je kennis van de Nederlandse en Engels taal;
Heb je bij voorkeur ervaring met het werken in een productiebedrijf, binnen de levensmiddelen
of zuivelindustrie;
Je hebt kennis van procestechniek en zuivelprocesbeheersing aan de hand van de gebruikte
systemen.
Heb je kennis van geldende regels en normen zoals HACCP, GMP, IFS en ARBO

Wat mag je van ons verwachten?
Allereerst ontvang je van ons een prima salaris, welke ligt vastgelegd in de Zuivel CAO. Daarnaast
bieden wij volop mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen. Hier ontvang je ook budget voor.
Wij bieden een eindejaarsuitkering van 4% en een premievrij pensioen en wij hebben een leuke,
actieve personeelsvereniging die leuke uitjes e.d. organiseert.

Nieuwsgierig geworden?
We ontvangen jouw uitgebreide motivatie en CV graag! Mail naar HR@farmdairy.com
Ook als je vragen hebt over deze functie kan je bij ons terecht!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

