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. Ons motto is
“het leven van onze medewerkers en onze klanten iedere dag een stukje lekkerder en leuker maken” daar blijven
wij jong bij, al ruim honderd jaar.

Voor de locatie Enkhuizen zoeken wij een:

Allround Operator Inpak (m/v)
Deze smaken hebben wij te bieden:
Als Allround Operator ben je werkzaam op de Inpakafdeling. De koek die in de Bakkerij wordt geproduceerd,
wordt op de inpakafdelingen verpakt, middels verpakkingsmachines. Je werkt in een team dat verantwoordelijk is
voor het bedienen van de inpak machines, kwaliteit, hygiëne, voedselveiligheid, aanbrengen van verbeteringen,
storingen oplossen en controles uitvoeren. Daarnaast verricht je inpakwerkzaamheden.
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring als Operator of Machine Bediende of wilt dit graag leren,
Je hebt technisch inzicht en je vindt het leuk om met machines te werken
Je wilt het iedere dag beter doen
Je bent sociaal en hebt goede communicatieve vaardigheden
Kwaliteit en hygiëne zijn belangrijk voor jou
Je denkt in mogelijkheden en bent oplossingsgericht
Als je leidinggevende ervaring hebt is dat mooi meegenomen
Je houdt van wisselende werktijden (afhankelijk van de orders liggen de werktijden tussen 05.30 en 23.00
uur)

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 en hebben altijd een koekje bij de koffie.
Ben jij degene die ons team komt versterken?
Stuur dan je korte motivatiebrief samen met je CV per mail naar recruitment@peijnenburg.nl

