Citrique Belge in Tienen is op zoek naar
een Operator Inpak (m/v)
Citrique Belge NV produceert sinds bijna 100 jaar citroenzuur in Tienen. Het bedrijf is één van de grootste
producenten van citroenzuur met ongeveer 10% van de wereldproductie. Citroenzuur wordt gebruikt als
smaakversterker in frisdrank, vruchtensap, snoep, conserven en gelatineuze producten. Het wordt ook gebruikt als
antioxidant in bereide vleeswaren en fruit en groenten in blik. Bovendien stabiliseert citroenzuur de pH in
bruistabletten, conserven, gelatine en poetsproducten. Het wordt ook gebruikt als bindmiddel in detergenten en het
bindt ook met zware metalen in voedselbereidingen. Voor onze afdeling Downstream Processing zijn we op zoek
naar een technisch operator voor onze inpakafdeling. Deze rapporteert aan de Ploegleider.

Voornaamste taken/opdrachten:
















Paletten met ventielzakken wikkelen, labelen en stockeren in het magazijn (3 hoog);
Afgevulde bigbags wikkelen, labelen en stapelen (2 hoog);
Bevoorrading van lege paletten;
Halfmanueel inpakken van poeder;
Controle van metaaldetectie;
Staalname van het eindproduct;
Connecteren van bigbags aan silo;
Lege ventielzakken aanvullen;
Bulkverlading behandelen;
Rest ledigen van de silo’s;
controle zeefketen;
De inpakruimte en zeefketen zuiver houden;
Gewichtscontrole en controle van verpakkingsmateriaal op zuiverheid;
Instellen van parameters;
Kleine problemen oplossen.

Jouw profiel:











Je behaalde een secundair diploma;
Een goed technisch inzicht of technische achtergrond is een pluspunt;
Bij voorkeur, heb je reeds een heftruckattest. Indien je geen attest hebt, maar wel heftruckervaring, kan je
via onze partners je attest behalen. Heftruckervaring is een groot pluspunt;
Je steekt graag de handen uit de mouwen en bent proactief ingesteld;
Je hebt een analytisch redeneervermogen;
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, wat belangrijk is aangezien jouw werkpost de laatste stap is
vooraleer het product naar de eindklant vertrekt;
Je hebt een goede fysiek (nodig om zakken van 25 kg te kunnen hanteren);
Je bent stipt, betrouwbaar, collegiaal, sociaal, communicatief en een echte team player;
Je staat open voor opbouwende kritiek;
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.

Ons aanbod:






Goede medewerkers laten we niet snel gaan. In eerste instantie word je ingezet ter vervanging van vaste
medewerkers op basis van uitzendarbeid. Afhankelijk van de noden én de klik met jou als medewerker, kan
dit een opdracht worden met optie op een vast contract;
Werken in een volcontinusysteem. Dit zijn werkreeksen van 7 dagen met afwisselend vroege (5u-13u), late
(13u-21u) en nachtshift (21u-5u). Nadien heb je 2 tot 3 dagen rust. Dankzij de compensatierust die je elke
werkdag opspaart, verkrijg je jaarlijks tot +/- 28 aanvullende verlofdagen;
Evaluatiemomenten op geregelde tijdstippen, een mooi verloningspakket aangevuld met extralegale
voordelen.

Interesse?
Stuur dan uw motivatiebrief met uitgebreid CV alsook een kopij van je heftruckattest naar Citrique Belge N.V.,
Human Resources, Pastorijstraat 249, 3300 Tienen, of bij voorkeur via email naar: HR@citriquebelge.com.

