
Procesoperator (volcontinu) - cargill -

hoge verloning! (M/V)

Gent

Regio tewerkstelling:

VG.1038 - BHG: 00298-406-20121129 / BHG: 00298-405-20121129 / BHG: 00298-405-20141222 - W.INT.279/W.SO.1078

Deze vacature wordt opengesteld op 11-01-2022 en afgesloten op 22-02-2022

Statuut: Arbeider

Functieomschrijving:

Als procesoperator bij de firma Cargill te Gent ben je verantwoordelijk voor een vlotte werking van

de productie-installaties. Zo produceer je producten die aan de hoogste standaarden voldoen. - Je

werkt vanuit de controlekamer of productieruimtes en houdt alle parameters bij. - Je stelt de

machines in, controleert ze en stelt ze bij. - Je toets de kwaliteit van je producten af met

staalnames en analyses. - Je bewaakt het onderhoud en de hygiëne van je productieapparatuur. -

Je houdt je heilig aan de procedures en veiligheidsvoorschriften. - Zie je verbetermogelijkheden in

de processen en installaties? Jij pakt ze vast.

Vereisten:

Je hebt een sterk technisch inzicht en/of een goede basiskennis chemie. - Je overlegt vlot met

collega’s in je team. Zowel als het snel moet gaan als wanneer je resultaten, situaties of pakweg

planningen bespreekt. - Met een sterk evoluerend machinepark, ben je gebeten om steeds bij te

leren. Je pikt dan ook snel nieuwe zaken op. - Je voelt je comfortabel in een volcontinu uurrooster.

Aanbod:

Je leert het bedrijf uitgebreid kennen voor je je go geeft. Je leidinggevende, de productieomgeving:

geen verrassingen achteraf. - Wie start, blijft. Dat blijkt uit de hoge anciënniteit van de collega’s die

hier zelfs vaak op pensioen gaan. - Wie getriggerd is door machines, installaties en technologie

krijgt alle kansen om gespecialiseerde opleidingen te volgen. - De lonen in deze sector liggen

hoog. En dat wordt aangevuld met interessante en verrassende extralegale voordelen. -

Collegialiteit en een ongedwongen, familiale werksfeer zijn prioritair. Geen onpersoonlijke

anonieme omgeving. Interesse in deze vacature? Stuur dan graag jouw persoonlijk CV naar

gent.technics@ago.jobs en we nemen graag verder contact op.

 


