Procesoperator (5-ploegendienst)
Ben jij de gedreven procesoperator die ons team komt versterken in een mooie
productieomgeving? In deze functie als procesoperator word jij in een korte periode
klaargestoomd tot een echte allrounder, zodat jij breed inzetbaar bent en blijft in ons mooie bedrijf.
Eveneens zijn er binnen de organisatie verschillende ontwikkelmogelijkheden. Zo kun je een
bijdrage leveren in verbeterteams of andere projecten.
Werk je graag bij een stabiele werkgever in de zuivelindustrie dan pas jij in het plaatje.
Functieomschrijving
Als procesoperator binnen Farm Dairy houd jij bezig met het sturen, controleren en beheersen van
het melkbewerkingsproces. Je bent werkzaam in een 5-ploegenrooster en geen dag is voor jou
hetzelfde met de volgende verantwoordelijkheden:
• Draagt zorg voor een correcte opslag van verschillende grondstoffen (voornamelijk melk),
halffabricaten en eindproducten (halfvolle melk, yoghurt, vla en room);
• Zorgt voor de reiniging en desinfectie van verschillende installaties en tanken in de fabriek
en is medeverantwoordelijk voor orde en netheid op de werkplek;
• Kijkt vooruit, zodat volgens planning kan worden afgevuld en spreekt collega’s aan op het
niet nakomen van afspraken.
• Bereidt verschillende producten, met in acht name van de specificaties en voert
kwaliteitscontroles uit om vervolgens op basis daarvan het proces bij te sturen;
• Treedt probleemoplossend op en draagt nadrukkelijk bij aan het oplossen van technische
en procesmatige storingen, vernieuwingen en verbeteringen;
• Levert een actieve bijdrage om continu verbeteringen te realiseren(WCM,6S);
• Controleert de werking van installaties in de voorfabriek door gebruik te maken van een
geautomatiseerd systeem;
• Werkt nauw samen met de teamleider en het planbureau bij afwijkingen ten aanzien van
hoeveelheden product of tijd van afvullen.
Functievereisten
Als procesoperator ben jij de spil van het bedrijf en word er veel van je gevraagd. Je voldoet dan
ook aan de volgende eisen:
• MBO 3/4 niveau / gerichte opleiding(en); gericht op levensmiddelen productie /
zuivelindustrie;
• Kennis van de Nederlandse en ook Engelse taal in woord en geschrift;
• Kennis van MS Office en andere geautomatiseerde systemen;
• Kennis van de procestechniek en zuivelprocesbeheersing;
• Kennis van geldende regels en normen (HACCP, GMP, IFS en ARBO);
• In bezit van certificaat Bedrijfshulpverlener of bereid tot opleiding Bedrijfshulpverlener.
Arbeidsvoorwaarden
Voor jouw werk kun je natuurlijk iets moois terug verwachten, namelijk:
• Een salaris, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, volgens de cao zuivelindustrie
inclusief een vaste ploegentoeslag van 25,7%;
• Een uniek premievrij pensioen;
• Een eindejaarsuitkering;
• Een persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsbudget;
• Een uitdagende baan in een 5-ploegendienst.
Ben jij de procesoperator die wij zoeken? Dan komen wij graag in contact met je!
Wacht daarom niet langer en solliciteer direct via Mustafa.koklu@farmdairy.com

