vestiging te Malle van

Zin in één van de lekkerste jobs ter wereld?
ECC als vestiging van Barry Callebaut Belgium NV te Malle produceert sinds jaren speciale
chocoladeproducten voor industriëe verwerking.
Gezien de continue groei en het succes van ECC als zowel op nationaal en internationaal vlak
zijn we momenteel op zoek naar nieuwe collega’s voor zowel in de week als het weekend!

Over de functie:
Assistent Teamleader verpakking







Regime: 2 ploegen (vroeg/laat) of vaste nachtploeg tijdens de week,
Of
Tijdens het weekend 2 dagen van telkens 12 uren.
Jouw taken:
- Toezien op het correct uitvoeren van de werkinstructies en PRPinstructies alsook control en uitvoeren van de CCP-controles.
- Assisteren van de Teamleader Verpakking.
- Aansturen rework en smelten en opstellen en controleren van de
reworkdocumenten.
- Snelle inpaklijnen voorzien van verpakkingsmaterialen.
- Managen van het team van inpakoperatoren en bijspringen waar nodig
tijdens pauzes.
- Ondersteunen van de inpakkers bij het omschakelen/wisselen van
verpakking en ordernummer tijdens de productie.
- Controleren van de uitvoering van staalnames en controle van de labels.
- Zorgen voor orde en netheid van de verpakkingslijnen, koeltunnels en de
dozenvouwruimte.
- Ondersteunen bij het poetsen van de lijnen voor een snellere opstart.
- Afgewerkte palletten wikkelen en in de vrije zone zetten.
- Glas- en palstiekbreuk controles uitvoeren binnen de afdeling verpakking.

Wie zoeken we?
Gemotiveerde collega’s die zin hebben in een job, in een omgeving waar men
openstaat voor creativiteit en eigen inbreng.
Flexibele collega’s die vlot functioneren in een omgeving die qua taken dagelijks
varieert. Je drukt je bovendien vlot uit in het Nederlands, zowel gesproken als
geschreven.
Je bent een organisatorisch talent en werkt vlot met de PC.






Als assistent teamleader weet je de inpakoperatoren te stimuleren en inspireren om
steeds de productiedoelstellingen te behalen.
Je draagt orde en netheid hoog in het vaandel en werkt hier actief aan mee.
Je combineert het liefst teamwerk met zelfstandige taken
Als ECC-er in spe ben je als persoon positief ingesteld & stressbestendig.
Net zoals ons assortiment chocolade: voor iedereen wat wils...
Heb je interesse? Solliciteer dan snel door je CV te sturen aan
careers@barry-callebaut.com.
Wij contacteren je binnenkort!

