Q Chocolate BV
Entrepotstraat 8
9100 Sint-Niklaas

OPERATOR
Q Chocolate is een familiaal bedrijf, producent en exporteur van chocoladeproducten (tabletten, truffels, pralines), verkrijgbaar in zowel onze
eigen merken als private label. Voor de verdere uitbouw van ons team zijn we op zoek naar een nieuwe collega.
Hou jij van chocolade en ben je leergierig?
Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Wat ga je doen?
Je staat in voor :
Het instellen, besturen en opvolgen van een geautomatiseerde productielijn
Het bewaken van productieparameters, bijsturen van afwijkingen
Het opvolgen van het aanmaak-, bereidings- en afvulproces
De werkzone reinigen en opruimen (materiaal, hulpstukken…)
De werkpost voorzien van materiaal en producten of de bevoorrading controleren
De producten of het afval naar de opslag-, verzendings- of recyclagezones,… vervoeren
De activiteitengegevens registreren
De producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken
Het toezicht houden op de doorstroom en de voortgang van producten op een productielijn
Het preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren
De zichtbare afwijkingen aan producten opsporen, lokaliseren en ze sorteren (kleur,…)
Het reinigen van de productielijn op het einde van de productiedag

Wie ben je?
-

Je bent flexibel qua werkuren (2-ploegenstelsel)
Je beheerst de Nederlandse taal goed
Je beschikt over technisch inzicht en voldoende logisch redeneervermogen
Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken
Je bent fysiek in orde en geschikt om in de voeding te werken
Je hebt aandacht voor hygiëne en de regels rond HACCP
Je bent onmiddellijk beschikbaar
Een diploma patisserie of chocoladebewerking is een pluspunt

Wij bieden
-

Een boeiende job in een groeiend en ambitieus familiebedrijf waar je mee het verschil kan maken
Een hands-on cultuur waar iedereen meedenkt en samen aan de kar trekt
Een voltijdse job met een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen
Onmiddellijke indiensttreding
Een interne opleiding
Indien je weinig / geen ervaring hebt, staan wij open voor een individuele beroepsopleiding (IBO)
Heerlijke chocolade

Interesse?
Contacteer ons of stuur jouw cv en motivatie naar jobs@q-chocolate.be en we vertellen je graag meer!

