
OPERATOR BRANDERIJ-INSTALLATIES
(KO201913) Turnhout, België

Bedrijfsomschrijving
De MIKO GROEP is een internationale, beursgenoteerde bedrijvengroep van meer dan 1000 medewerkers die actief
is in twee belangrijke bedrijfstakken: koffie en kunststof.

Miko Koffie is van oudsher het kloppend hart van de Miko groep. Het is de koffiebranderij van waaruit de binnen- en
buitenlandse koffie service organisaties worden bevoorraad met kwalitatief hoogstaande producten.

Wij wensen ons team uit te breiden met een m/v: Technisch operator branderij-installaties.

Omschrijving
JE BENT ONDERMEER VERANTWOORDELIJK VOOR:

• Het brand- en maalproces van de koffiebranderij in goede banen te leiden op basis van de voorgestelde
productieplanning: opstarten van de branderij, instellen, begeleiden en snel en doeltreffend tussenkomen bij
storingen of productieproblemen;
• De kwaliteitscontroles op kleur en maalgraad;
• het versturen van de koffies naar de toegewezen silo’s of verpakkingslijnen;
• het uitvoeren van het opgestelde reinigingsplan van de branderij;
• het preventief onderhoud en oplossen van kleine technische storingen in de branderij.

Profiel van kandidaat
JE KAN ONS TEAM VERSTERKEN INDIEN JE:

Een BSO/TSO opleiding hebt gevolgd of gelijkwaardig door ervaring;
Kan terugblikken op enkele jaren relevante ervaring als operator in een productieomgeving bij voorkeur in een
voedingsbedrijf.
Je handen mee uit de mouwen wil steken om het productieapparaat te onderhouden.
Sterk gemotiveerd bent om het koffiebrand- en maalproces onder de knie te krijgen en alert te zijn voor
verbetering.
Flexibel, stressbestendig en praktisch ingesteld bent en de nodige verantwoordelijkheidszin hebt.
Ervaring met gegevensinput in SAP is een voordeel.
Bereid bent om in een wisselend ploegenstelsel te werken (vroege-late).

Aanbod
WIJ BIEDEN:

In ruil voor uw inzet, bieden wij: een aangename en dynamische werksfeer in een gevestigde, expansieve
bedrijvengroep; een competitief salaris, een degelijke opleiding en de nodige technische ondersteuning.

INTERESSE?



Ben jij die gemotiveerde medewerker die van aanpakken weet, overtuig ons dan in je sollicitatiebrief en gedetailleerd
C.V. door deze te sturen. Indien je iemand geschikt kent in je omgeving, graag de vacature bezorgen zodat deze zo
snel mogelijk kan reageren.

;

jobs@miko.be


