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Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries NV met vestigingen in Geldrop, Sintjohannesga en 
Enkhuizen (in totaal ca. 260 medewerkers) is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van kwalitatief 
hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de merken 
Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. In de ontbijtkoeksector is het bedrijf de 
onbetwiste marktleider. Koninklijke Peijnenburg is een dynamisch bedrijf met ambitieuze plannen. 

 
Voor de productie locatie Sintjohannesga zijn wij op zoek naar een: 

 

Allround Procesoperator Inpak (m/v) 
36 uur per week  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
Je bent verantwoordelijk voor het verpakken van het product door het zelfstandig instellen, bedienen, inspecteren 
en technisch beheersen van de geautomatiseerde machines/apparatuur van alle verpakkingslijnen in de plant 
Sintjohannesga. Belangrijk hierbij is dat wordt voldaan aan de gestelde eisen en normen ten aanzien van 
veiligheid, kwaliteit en kwantiteit. Daarnaast ben je bereid de bijbehorende procesparameters zelfstandig te 
interpreteren en bij te sturen indien dit afwijkt van de afgesproken norm. Ook ben je verantwoordelijk voor het 
zelfstandig uitvoeren van kwaliteitscontroles aan het proces en het product.  
 
De werkzaamheden bestaan uit: 

- Beheersen van het volledige productieproces. Hierbij start je zelfstandig de verpakkingsmachines op en 
indien nodig bouw je deze om. Je signaleert of de voorraad moet worden aangevuld draagt zorgt voor de 
aan- en afvoer van de benodigde materialen. Ook voer je zelfstandig de bedieningswerkzaamheden aan 
de verpakkingslijnen uit volgende de opgegeven instructies en kwaliteitsnormen.  

- Je bewaakt en stuurt de procesparameters bij via beeldschermen/contorlepanelen en PLC’s. Je bent 
waakzaam en kan zo op het juiste moment fouten, gebreken of ongewoon functioneren van de 
machine/verpakkingslijenen signaleren en zo nodig bijsturen.   

- Je voert gepland en correctief onderhoud uit aan de machines en assisteert bij complexe en omvangrijke 
afwijkingen.  

- Je registreert productie gegevens bij en rapporteert deze  
 

Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Afgeronde MBO niveau 4 opleiding; VAPRO is een pré  

• Je beheerst TPM methodiek (niveau 2) 

• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlandse taal 

• Je bent een teamspeler, hebt passie voor het vak, bent proactief, besluitvaardig en beschikt over 
overtuigingskracht; 

• Je bent zelfstandig, flexibel, multi-inzetbaar, stressbestendig, zorgvuldig en probleemoplossend; 

• Je kan goed plannen, organiseren, formuleren en rapporteren 

• Je hebt technisch inzicht en analyserend vermogen 

• Je hebt ervaring met het zelfstandig ombouwen, instellen en optimaliseren van verschillende 
geautomatiseerde verpakkingslijn 

 

 
Wat voor ons gesneden koek is. 
Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een dynamische en 
succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze organisatie laat zich 
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze 
medewerkers. Daarnaast bieden wij voldoende doorgroeimogelijkheden. 
 
Ben jij degene die ons team komt versterken? 
Stuur dan uiterlijk 28 september 2018 je motivatiebrief samen met je CV per mail naar: 
recruitment@peijnenburg.nl  

 


