Lijnoperator 2 ploegen (Izegem)

Over Vandemoortele
Vandemoortele is een leidende Europese voedingsgroep die kwalitatief hoogstaande
voedingsproducten produceert en verkoopt. Vandemoortele heeft twee divisies: één voor
diepvries bakkerijproducten en één voor margarines, culinaire oliën en vetten.
In 2020 haalde Vandemoortele een omzet van ca. 1,2 miljard euro. Vandemoortele is
aanwezig in 12 Europese landen met 5.200 werknemers. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Gent.
Werken bij Vandemoortele betekent dat je alle kansen krijgt om te groeien in een
mensgerichte en waardengedreven organisatie, waar samenwerking, respect en ambitie
belangrijk zijn. Met een hoofdkantoor gelocaliseerd in Belgë, zal je deel uitmaken van een
internationale organisatie met een dynamische, gedreven, ambitieuze en collegiale
bedrijfscultuur. We geloven dat een meer organische, flexibele cultuur leidt tot een gezonde
work-life balans, onze medewerkers motiveert en dat we kunnen samenwerken om excellente
resultaten te behalen. Je zal deel uitmaken van een cultuur die gebouwd is op stuwkracht,
empowerment, zelf-management en gedeeld leiderschap, een cultuur waar we allen de
verantwoordelijkheid delen om onze doelstellingen te bereiken.

Jouw verantwoordelijkheidsdomeinen
•

•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de optimale werking van één van de geautomatiseerde
verpakkingslijnen binnen één van onze productieteams. Op termijn kun je op alle lijnen
ingezet worden binnen dit team.
Je stelt verschillende machines correct in en regelt ze bij.
Je voert controles uit en registreert deze in een digitaal rapporteringssysteem.
Je superviseert en controleert de werking van je productielijn en zorgt daarbij voor de
bevoorrading van de verpakkingsmaterialen en de nodige hulpmiddelen.

Over jou
•
•
•

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs in een technische of voedingstechnische
richting.
Je bent bereid om te werken in 2 ploegen: voormiddag (06-14) en namiddag (14-22).
Je hebt een uitgesproken veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn.

•
•
•

Je bent leergierig, denkt proactief en wil continu verbeteren.
Je hebt een flexibele ingesteldheid en bent een geboren teamplayer.
Je spreekt goed Nederlands.

Wat bieden we jou?
•
•
•
•

•

Een familiaal en internationaal bedrijf met hoofdkantoor in België en een enthousiast en
collegiaal team in onze historische gebouwen in Izegem.
Een stimulerende werkomgeving met veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
en groei in een open, dynamische en mensgerichte bedrijfscultuur.
Hoogwaardige producten en een succesvolle internationale marktpositie.
Een aantrekkelijk salaris met interessante extra-legale voordelen:
o Een brutouurloon in klasse 4 van 19,1751€ inclusief ploegenpremie
o Een bruto anciënniteitspremie per uur vanaf 2 jaar anciënniteit
o Vervoerskosten volgens de wettelijke barema’s en een fietsvergoeding van
0,24€/km heen en terug
o Maaltijdcheques van 8€/volledig gepresteerde dag
o Ecocheques van 250€ netto per kalenderjaar , pro rata tewerkstelling per kwartaal
o Cadeaucheque van 40€ netto per kalenderjaar, pro rata tewerkstelling per
kwartaal
o Vakantiegeld (betaald door het Vakantiefonds van de sector) en eindejaarspremie
(betaald door Vandemoortele)
o Een pensioenplan
o Hospitalisatieverzekering
o De mogelijkheid tot fietsleasing
o Vakantie:
▪ Max. 20 dagen wettelijke vakantie
▪ 20 CR-dagen (compensatierust) (onbetaald, verrekend in brutouurloon)
▪ 3 CAO-dagen
o Er is 2 weken collectief verlof in de zomer (week van 21/07 en de week erop)
Appreciatie voor wie je bent en voor wat je doet.

