De Nutriad-groep is een dynamische bedrijvengroep van Belgische oorsprong, die zich heeft gespecialiseerd in
de ontwikkeling, productie en commercialisatie van voederadditieven voor vee- en visteelt. Nutriad telt
ongeveer 180 werknemers verspreid over een 15-tal bedrijven met vestigingen in Europa, Noord- en ZuidAmerika, Zuidoost-Azië en China.
Om ons team in Kallo (Antwerpen, België) te versterken, zijn wij op zoek naar een:

Production Operator (M/V)
Verantwoordelijkheden
Als Production Operator sta je in voor het sturen en controleren van het productieproces binnen
jouw productielijn:











Je bewaakt de productieparameters en stuurt bij waar nodig
Je maakt de juiste mix van grondstoffen aan
Je volgt het aanmaak-, bereidings-, inpak- en afvulproces op
Je controleert in alle stadia de productkwaliteit
Je staat in voor de goede werking van de machines en onderhoudt en reinigt ze. Soms stel je
de machines af, verhelp je eenvoudige storingen en meld je de andere
Je blijft voortdurend waakzaam en je reageert snel indien nodig, bijvoorbeeld bij een afwijking
van de parameters
Je zorgt ervoor dat de productie orders op een correcte manier worden ingevuld/aangepast
Je bewaakt ten allen tijde de veiligheid van jezelf en van je collega’s
Je zorgt ervoor dat je je werkpost steeds proper achterlaat aan het einde van je shift

Profiel







Opleiding: A2 diploma in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring. Werkattitude
is belangrijker dan diploma.
Ervaring met heftruck is een pluspunt
Ervaring als operator in de procesindustrie is een pluspunt
Talenkennis: Nederlands – goede kennis
Bereid om te werken in een vaste nachtploeg

Ben je daarnaast zeer kwaliteitsbewust, beschik je over een sterk probleemoplossend vermogen,
ben je leergierig en kan je gestructureerd en ordelijk werken? Dan is deze job wellicht wat voor
jou!

Ben jij een Nutriad Match?
Beschik je over een gezonde dosis positieve drive en zelfstandig ondernemerschap? Wil je
klant- en resultaatgericht samenwerken met je team? Draag je integriteit hoog in het
vaandel?
Dan ben jij misschien wel onze match!
Nutriad biedt jou een gevarieerde job binnen een dynamische en groeiende omgeving. Het salarispakket is in
overeenstemming met je ervaring en potentieel.
Stuur je sollicitatiebrief + CV naar:
Nutriad International NV
Tav Katja Kosolosky
Hoogveld 93, 9200 Dendermonde
Of via e-mail: hrm@nutriad.com

