
O P E R A T O R  F I L T R A T I E

Cheers to the
Challenge!

Jij kent waarschijnlijk wel Stella Artois®, Jupiler®, Leffe® en Hoegaarden® maar wist je dat deze
biermerken slechts een klein aandeel zijn van de meer dan 200 producten van 

AB InBev? Wij zijn de grootste bierbouwer ter wereld en zijn voortdurend op zoek naar nieuw
talent. Voor versterking van onze teams in brewing, Stella brouwerij Leuven hebben wij een

openstaande vacature. 

Voel je je aangesproken?  Dan kijken wij er alvast naar uit om jou te ontmoeten! 

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te sturen naar 
jobsbrouwerijleuven@AB-Inbev.com.

B E S C H R I J V I N G P R O F I E L

De supervisie, controle en bijsturing van de
geautomatiseerde filtratie-, stabilisatie- en
saturatieprocessen van het bier.
De reinigings- en desinfecteringsprocessen van de
filtratielijnen en leidingen. 
Het correct doorsturen van de gefilterde bieren naar
de afvulgroepen (fles sen, va ten, blikken, pet) en
citernes of duotanks te voorzien van het benodigde
bier.
Het reinigen van de helderbiertanks en het laden
van de duotankwagens en het laden en lossen de
citernes.
Het verrichten van diverse uitvoerende en
controlerende taken teneinde een snelle interventie
bij faling te garanderen.
Aanmaken van additieven

Je bent verantwoordelijk voor het opstarten en stoppen
van de installaties, het verrichten van diverse
uitvoerende en controlerende taken in de filtratie
installaties en je zorgt ook voor de eerste interventie bij
faling van een installatie. 

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Hoger secundair diploma of gelijkwaardig door
ervaring.

Bachelor diploma in chemie (bijvoorbeeld
biochemie, procestechnologie), agro- en
biotechnologie (bijvoorbeeld voedingstechnologie)
is een pluspunt. 

Nauwkeurigheid en oplettendheid.

Probleemoplossend vermogen.

Aandacht voor regels en procedures.

Communicatief ingesteld.

Oog voor kwaliteit, veiligheid en orde & netheid.

Bereid te werken in een 3-ploegenstelsel.

Minstens 1 jaar tewerkgesteld in de huidige functie.


