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Functietitel: Operator Wisselende ploegen M/V 

Taken:  
Je krijgt een aantal productielijnen toegewezen die u moet opvolgen.  
Voor deze lijnen bent u verantwoordelijk voor de productie en het behalen van het hoogste 
rendement; de kwaliteit, de toegewezen productiearbeiders, de administratie, ...  
Je staat in voor het preventief onderhoud aan deze machines en je bent verantwoordelijk voor 
het snel detecteren en oplossen van storingen.  
Je staat in voor de eerste interventies bij problemen met de machines (folie vervangen, printers 
klaarzetten,..).  
Je ondersteunt collega’s om machines correct te gebruiken en af te stellen en bent het eerste 
aanspreekpunt bij storingen.  
Je bewaakt continu mee de kwaliteit van onze producten tijdens het productieproces.  
Je werkt mee aan een efficiënte en veilige productie.  
Je rapporteert aan de planningsverantwoordelijke.  
Je bent met de volledige ploeg het visitekaartje van onze inpakafdeling! 

Profiel 
Je bent gebeten door techniek en hebt ervaring als operator, bij voorkeur in de voedingssector.  
Zeer goede kennis van het Nederlands.  
Je bent betrouwbaar, matuur, productief, technisch vaardig en creatief in het zoeken naar 
oplossingen. Technisch inzicht is van groot belang.  
Juiste ingesteldheid en motivatie is zeer belangrijk. Je kan zelfstandig werken en vlot schakelen 
bij kortlopende deadlines.  
Je hebt geen probleem met fysiek zwaar werk.  
Je kan het werk goed organiseren; je hebt oog voor kwaliteit, orde en netheid en veiligheid.  
Je toont de nodige zin voor initiatief en verantwoordelijkheid en je beschikt over een positieve 
werkhouding.  
Je bent een teamspeler en communiceert vlot.  
Je beschikt over een heftruckattest of bent bereid om dit intern te behalen. 

Aanbod 

Onmiddellijke opstart.  
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en afwisseling.  
Loon volgens ervaring. Je start met een contract van bepaalde duur, bij een positieve evaluatie 
wordt dit omgezet naar een contract van onbepaalde duur.  
Geen weekendwerk. Aantrekkelijke werkuren: week 1 werk je in dagploeg (van 8u tot 16u30), in 
week 2 in de vaste late ploeg (van 12u30 tot 20u45), in week 3 terug in dagdienst, enz..  

Ben je gedreven en dienstverlenend ingesteld? Hou je van afwisseling en ben je op zoek naar 
een nieuwe uitdaging?  
Wacht niet langer en solliciteer snel via solliciteren@interwest.be of 0492/58 05 57. 


