Puur meesterschap in alles wat we doen
Morubel, gevestigd in Oostende, behoort met meer dan 100 medewerkers tot één van de
grootste werkgevers van de regio. Meer dan 60 jaar in de seafood heeft ons meesterschap
bevestigd waarbij we geëvolueerd zijn tot het grootste Europees diepvriesbedrijf voor
tropische garnalen en zeevruchten.

2 Zaalverantwoordelijken m/v
Twee ploegenstelsel - Voeding productie
Wegens onze groei en uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar 2 ervaren collega's
in de voeding productie mét verantwoordelijkheidszin. Ben jij die top-collega die we zoeken?
Ben je klaar voor een volgende stap in je carrière binnen de voeding productie? Solliciteer dan
snel!
Functieomschrijving
•

Instellen productielijn (invoeren variabele parameters in procesautomaten, afregelen
machines)

•

Opvolgen van productieproces: temperaturen, kwaliteitscheck eindproduct, tempo
van machines, ontsmetten van de lijn, …

•

Nauwe samenwerking met labo, productiesupervisor, machine operatoren en
technische dienst.

•

Opvolging van productie targets, personeelsplanning, technisch onderhoud, ...

•

Aansturen van een kleine groep arbeiders, 8 à 10 personen

•

U wordt betrokken bij opleiding en coaching van nieuw personeel

•

U wordt betrokken bij de verbeteringsprocessen en onderzoeken van de lijn

•

U rapporteert aan de zaalverantwoordelijke en / of productiesupervisor

Profiel
•

Werk- en denkniveau technisch of wetenschappelijk secundair onderwijs

•

Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring als proces of machine operator, bij
voorkeur in de voeding industrie

•

Planmatig denken en werken, technisch inzicht en streven naar een hoge graad aan
efficiëntie zijn 3 van jouw belangrijkste sterktes!

•

Je beschikt over de nodige dosis verantwoordelijkheidszin

•

Goede kennis van het Nederlands is een must, ook lezen en schrijven

•

Een coach zijn voor jouw ploeg en vlotte communicator

•

Teamspirit, zin voor hygiëne, kwaliteit en veiligheid

Aanbod
•

Wij bieden je een fulltime contract (2-ploegensysteem) aan in een internationale
onderneming

•

Je start in een intensief opleidingstraject van minimaal 6 maanden als Operator,
waarbij je eerst alle machines, lijnen, processen, … leert kennen. Daarna start je
opleiding tot lijnverantwoordelijke van minimaal 6 maanden waarbij de focus ligt op
productkennis en efficiënte productieprocessen. Tijdens dit traject zie je per stap ook
stelselmatig jouw loon groeien naar volwaardig lijnverantwoordelijke.

•

Morubel is de Europese marktleider in diepvriesverwerking van garnalen en
zeevruchten

•

Je komt terecht in een bruisende omgeving, waar steeds ruimte is voor persoonlijke
ontwikkeling

•

Je werkt onder de vleugels van zeer ervaren supervisors

•

Goed loon, aangevuld met ploegenpremie en maaltijdcheques 4€ per gewerkte dag

Interesse?
Solliciteer vandaag nog met CV en motivatiebrief t.a.v. mevrouw Heynen Angélique, HR
Business Partner:
• E-mail : hr@shore.eu
• Telefon : 059 32 28 68

