Buiteman bv is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de productie van luxe zoutjes. Zij levert o.a. aan diverse
internationale retailers, onder eigen merk en private label.
De bedrijfscultuur is informeel, nuchter en slagvaardig. Het succes van de producten is een combinatie van gebruik
van grondstoffen van een hoge kwaliteit, familie recepten en traditionele bereidingsmethoden, gecombineerd met
hedendaagse technieken.
Momenteel heeft Buiteman bv een vacature voor

Operator inpak m/v (fulltime)
Functieomschrijving
Binnen de afdeling inpak wordt gereed product verpakt naar om- en eindverpakkingen. In deze fulltime functie houd
je je bezig met het verpakken van producten met behulp van multiheadweegschalen en een drietal flexibel inzetbare
inpaklijnen. Je bedient daartoe alle benodigde apparatuur, bouwt de verschillende lijnen meerdere keren per dag om en
verhelpt operationele storingen.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Het voorbereiden van de inpakwerkzaamheden aan de hand van een werkorder;
• Het controleren en aanvoeren en aanvullen van buffers (folie, dozen, lijm en etiketten);
• Toezien op een constante aanvoer en kwaliteit van het product;
• Ombouwen van apparatuur, afstellen en/of proefdraaien van de apparatuur (o.a. codering, metaaldetectie,
nauwkeurige fijnafstelling formaat, gewicht);
• Leegdraaien en schoonmaken van de installatie bij wisseling van receptuur;
• Signaleren van fouten, gebreken of ongewoon functioneren van de lijn;
• Inspecteren van de technische staat van apparatuur;
• Verhelpen van storingen of stagnaties;
• Handmatige inpakwerkzaamheden waar nodig;
• Kwaliteitscontroles en –registraties;
• Schoonmaken van de werkplek.

Profiel
Je bent enthousiast en houdt van aanpakken. Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring opgedaan in een
productieomgeving bij voorkeur in de voedingsmiddelenindustrie. Wat zoeken we verder?
• Aantoonbare technische vaardigheden op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek, hydrauliek en
pneumatiek.
• Flexibel inzetbaar.
• Teamplayer.
• Je bent nauwkeurig in je werk en werkt gestructureerd.
• Bewust t.a.v. hygiëne, veiligheid en kosten.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling.

Interesse?
Mail je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV naar peno@buiteman.com. Graag in het onderwerp van de email
“Operator inpak” vermelden.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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