
   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: 

 
Magazijnier: 

 Regime: 2 ploegen (vroeg/laat) of  vaste nachtploeg tijdens de week,  
              Of 
              Tijdens het weekend 2 dagen van telkens 12 uren. 

 Jouw taken: 
- Nakijken van de afgewerkte producten inzake aantallen, verpakking en 

labels en deze afgewerkte producten stockeren in het magazijn met 
behulp van interne transportmiddelen. 

- Laden en lossen van vrachtwagens rekening houdende met de 
veiligheidsvoorschriften. 

- Orders samenstellen uit de in stock aanwezige afgewerkte producten. 
- Onderhoud van de interne transportmiddelen in samenspraak met 

Onderhoud. 
- Regelmatoge controles uitvoeren op glas- en plastiekbreuk en deze 

melden aan de afdeling productie. 
- Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen om de veiligheid te 

garanderen bij uitvoering van de taken. 
- Bij afwezigheid van QA opvolgen en rapporteren van niet-conforme 

producten. 
 
 

Wie zoeken we? 
 Gemotiveerde en flexibele 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 bent communicatief en drukt je vlot uit in het Nederlands, zowel 
gesproken als geschreven. 

 Je bent in het bezit van een geldig heftruckattest en deed reeds de nodige ervaring 
op. Bovendien werk je vlot met de computer. 

 Je werkt ordelijk en draagt netheid zeer hoog in het vaandel. 



 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!  

 


