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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, 3 ploegendienst 

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 

Als Allround Procesoperator bij Koninklijke Peijnenburg vorm jij samen met jouw collega’s een ploeg van 5 tot 7 
personen binnen de Inpakafdeling. In de begin periode draai jij mee met de Allround Procesoperators en door 
elke dag te rouleren kun jij je het productieproces snel eigen maken. Doordat jij je het proces snel eigen maakt zal 
jij ook meewerken in projectgroepen voor verbeterprojecten om het inpakproces te verbeteren en de kwaliteit te 
verhogen.  

 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Jij een operator opleiding of vergelijkbaar hebt afgerond; 

• Jij ervaring hebt opgedaan in de procesindustrie, bij voorkeur levensmiddelen 

• Jij bereidt bent om fulltime (36 uur) te werken 

• Jij kennis hebt van HACCP hebt en deze regels naleeft; 

• Jij kennis van procesbeheersing hebt; 

• Jij blij wordt van meedenken en te werken in continu verbeter teams 

 

Jij gaat deel uitmaken van een ploeg personen binnen de Inpakafdeling en daarom zijn goede communicatieve 
vaardigheden belangrijk. Daarnaast verwachten wij dat je leergierig bent en graag in een team werkt. Wanneer jij 
kennis van HACCP en een oog voor kwaliteit en hygiëne hebt, ben jij vanwege het produceren van voeding op 
jouw plek bij Peijnenburg.  

 
Wat voor ons gesneden koek is. 
 

• Een fulltime functie in de 3 ploegen (gemiddeld 36 uur) met kans op vast contract! 

• Ontwikkelmogelijkheden! 

• Afwisselende baan! 

 
Ben jij degene die ons team komt versterken? 
Stuur dan uiterlijk 1 juni jouw motivatiebrief samen met je CV per mail naar: recruitment@peijnenburg.nl  

 


