OPERATOR BOTTELARIJ EN CONDITIONERING VATEN
Bedrijfsomschrijving :
Brouwerij Verhaeghe Vichte is een kleine familiebrouwerij in Zuid-West-Vlaanderen en
bouwt de laatste jaren aan een sterke reputatie, nationaal en internationaal, met haar
Westvlaams Roodbruin, Duchesse de Bourgogne. De productie van de Brouwerij Verhaeghe
Vichte groeit van jaar tot jaar.
Functiebeschrijving :
Je werkt in een kleine traditionele brouwerij waar continu wordt geïnvesteerd in middelen
en in mensen; zo word je 2 maanden gevolgd tot volwaardige operator.
Je bent het hart van de bottelarij en de vatenafdeling, je voert verschillende deelprocessen
nauwkeurig uit volgens een vooropgestelde planning. Je maakt dat het afvullen van flessen
en vaten efficiënt en kwaliteitsvol verloopt. Je stuurt installaties aan, handmatig maar ook
door geautomatiseerde systemen. Je volgt verschillende processen gelijktijdig op en je grijpt
in waar nodig. Je registreert de activiteiten, neemt monsters, doet de reiniging van de
installaties en de werkomgeving. Je bent de begin- en de eindverantwoordelijke.
Je hebt een sterk technisch inzicht en detecteert, voorkomt of herstelt defecten aan
machines.
Je hebt een voorbeeldfunctie en kunt werken met de u toevertrouwde medewerkers en hen
motiveren.
Je wordt ook betrokken in het optimaliseren van het deelproces.
Profiel :
Je bent Nederlandstalig en kan om met Franstalige medewerkers.
Je hebt een technische profiel zodat je de jouw opgedragen taken goed kunt organiseren.
Een hogere technische opleiding in mechanica of elektro-/mechanica is vereist en je hebt
ervaring in het werken aan machines.
Ervaring in de voedingsindustrie is een pluspunt of u hebt een uitgesproken interesse in de
productie van voedingsmiddelen.
Je hebt zin voor hygiëne, orde en netheid. Je bent niet-roker.
Je hebt een praktische geest en schuwt handenarbeid zeker niet.
Je kan verschillende deeltaken tegelijk efficiënt aanpakken.
Je kan nauwkeurig werken en je bent opmerkzaam voor veranderingen.
Je kan je werk en dat van uw medewerkers goed organiseren.
Je schat de situatie goed in en je vraagt hulp aan de juiste persoon zodat de productie steeds
correct verloopt.
Je bent bestendig tegen spanningen en kan prioriteiten stellen op drukke en hectische
momenten.
Je bent organisatorisch sterk, administratief onderlegd en gedreven door permanente
verbetering.
Je bent proactief, legt knelpunten bloot en bespreekt deze met de collega’s en je
leidinggevende.
Je rapporteert aan de productieverantwoordelijke en aan de administratief
verantwoordelijke.

Talenkennis :
Nederlands/Engels/Frans
Opleiding :
Bachelor in mechanica of electro/mechanica of gelijkwaardig.
Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een meewerkende, leidinggevende functie.
Je bent in het bezit van een heftruckattest.
Je bent handig met PC. Een grondige kennis van Excel is noodzakelijk.

