VACATURE PRODUCTIEMEDEWERKER MENGER (M/V)
Tapa Foods in Maldegem is dringend op zoek naar een productiemedewerker
menger

Takenpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manueel ontpakken en klaar zetten van grondstoffen (zakken tot +/- 18 kg)
Cuttermachine bedienen voor het snijden van bepaalde grondstoffen
Opstarten en opvolgen mengproces
Mengen van de grondstoffen op basis van de receptuur
De bereiding nauwkeuring controleren en bijsturen indien nodig
Registreren van de productieopvolging
Reinigen van de productie-installaties tussen de verschillende runs
Machines goed bedienen en mogelijks kleine technische pannes verhelpen
Controle van de kwaliteit en hygiëne
Bijspringen in de productie waar nodig

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beheerst de Nederlandse taal
Orde en netheid zijn heel belangrijk voor jou evenals nauwkeurig te werk gaan
Je bent op zoek naar een job op lange termijn
Je bent zelfstandig en pro-actief
Je bent flexibel & collegiaal
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid
Je bent goed met cijfers en hebt het basis rekenen & tafels onder de knie
Je bent een harde werker en fysieke arbeid schrikt je niet af

Wat biedt Tapa Foods:
• Een variërende job in een groeiend productiebedrijf in een familiale sfeer
• een vast contract voor 36u
• Toffe collega’s

VACATURE (deeltijds) MEDEWERKER MAGAZIJN (M/V)
Tapa Foods in Maldegem is dringend op zoek naar een medewerker magazijn
Takenpakket:
• Lossen van inkomende goederen en correct plaatsen in het magazijn of
diepvries
• Registratie (noteren lotnummers, TGT en temperatuur) van de inkomende
goederen en controleren van de geleverde aantallen
• Verplaatsen van de palletten met behulp van de reachtruck
• Beschadigde en ontbrekende goederen markeren en melden aan de
kwaliteitsverantwoordelijke
• Voorbereiden, klaar zetten en laden van de uitgaande bestellingen
• Bedienen van de automatisch wikkelmachine voor het wikkelen van de
palletten met goederen
• Optioneel meewerken in de productie

Profiel:
• Je beheerst de Nederlandse taal
• Je kan onmiddellijk opstarten
• Je bent in het bezit van een attest Reachtruck & heftruck (of bent bereid
hiervoor een opleiding te volgen)
• Orde en netheid zijn heel belangrijk voor jou evenals nauwkeurig te werk gaan
• Je bent op zoek naar een job op lange termijn
• Je bent zelfstandig en pro-actief
• Je bent flexibel & collegiaal
• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid

Wat biedt Tapa Foods:
• Een variërende job in een groeiend productiebedrijf in een familiale sfeer
• Een vast contract voor 20u
• Toffe collega’s

Interesse? Stel u kandidatuur op en bezorg ons uw CV & motivatiebrief per
mail naar gvl@tapafoods.eu
Tewerkstellingsadres = Nijverheidslaan 1, 9990 Maldegem

