PRODUCTIE-VERANTWOORDELIJKE BROUWERIJ
Bedrijfsomschrijving :
Brouwerij Verhaeghe Vichte is een kleine familiebrouwerij in Zuid-West-Vlaanderen en bouwt 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 medewerker.
Je bent er verantwoordelijk voor de productie.
Je coördineert en leidt de productie-uitvoering om de procesvoering te waarborgen om de
normen te halen van productkwaliteit en –kwantiteit.
De procesvoering start bij het inhalen van de grondstoffen tot en met de opslag van de
geconditioneerde bieren.
Je neemt geregeld stalen van de grondstoffen, de bieren in bewerking en de eindproducten voor labanalyse. Je interpreteert en stuurt in functie van de resultaten bij.
Je hebt continue aandacht voor de operationele conditie van de installaties, gebouwen en
terreinen. Je volgt de dagelijkse operationele werking van de installaties op, je beheert de
onderhoudsactiviteiten van de installaties en bent op zoek naar continue verbetering. Je steekt zelf de
handen uit de mouwen of springt in wanneer nodig.
Je neemt ook de leiding van investeringsprojecten binnen de productie.
Jouw administratieve taken zijn het aanleggen en het beheren van data die verband houden
met de productie, het personeel en de kwaliteitszorg.
Je zorgt voor een goede communicatie met alle productiemedewerkers en treedt zo nodig
assertief op.

Profiel :
Je bent een bachelor biochemie of een master in de industriële wetenschappen biochemie.
Je hebt relevante professionele ervaring binnen de procesindustrie (min. 4 jaar in de
voedingsindustrie).
Je kunt projectmatig werken en verschillende taken gelijktijdig beheren.
Je schuwt het dragen van financiële en budgettaire verantwoordelijkheid niet.
Je bent drietalig (Nederlands, Frans, Engels), kennis van de Duitse taal is een pluspunt.
Je hebt een open, transparante en duidelijke communicatie en werkt steeds vanuit een hands-on
mentaliteit. Je bent assertief indien nodig.
Je woont in de omgeving van de Brouwerij.
Wij bieden u
een boeiende, gevarieerde en veelzijdige job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief.
Stuur uw motivatie naar
Brouwerij Verhaeghe Vichte, Sint-Dierikserf 1, 8570 Vichte
Tav de Heer Karl Verhaeghe pp het e-adres karl@brouwerijverhaeghe.be
tav de Heer Bram Vandenbulcke op het e-adres bram@brouwerijverhaeghe.be

