
   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: 

 
Hoofd machine-operator: 

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

 Jouw taken: 
- Als Hoofd Machine-operator volg je nauwgezet de productieplanning op, zorg je voor een     
  vlotte administratieve opvolging van de productiedocumenten en stuur je bij waar nodig.  
- Je bouwt samen met de operatoren manueel de machines om en stelt deze correct af. 
- Je zorgt voor de controle en vrijgave van de productiemachines na het reiningen en     
  ombouwen. 
- Om een kwalitatief eindproduct te kunnen afleveren, is het belangrijk dat de machines op     
  een veilige en efficiënte  manier worden bediend. Als hoofd van de machine-operatoren     
  leidt je alle nieuwe operatoren op inzake PRP- procedures en HACCP regels. Je geeft ook     
  regelmatig tussentijdse opleidingen aan je team en neemt de nodige testen af van de   
  machine-operatoren. 
- In deze functie voer je de CCP-controles uit. 
- Je staat in voor de bediening van de tankwagens en controleert de leveringsdocumenten. 
- Als hoofd van het team machine-operatoren streef je maximale orde en netheid na van de     
  productielijnen, gaande van de verpakkingslijn tot en met de temperering. Je voert hiervoor    
  ook regelmatige controles uit op glas- en plastiekbreuk. 
- Je bewaakt de productkwaliteit en werkt hiervoor nauw samen met de QA- afdeling. 
- Het is jouw verantwoordelijkheid om te streven naar maximaal rendement met behoud van     
  productkwaliteit in een ordelijke en veilige omgeving. Hiervoor treedt je zelf op als  
  voorbeeld door alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. 
-Bij de afwezigheid van QA zorg je voor het blokkeren van de niet-conforme producten. 
 

 
Wie zoeken we? 

 Gemotiveerde en flexibele collega’s die zich vlot uitdrukken in het Nederlands en zin hebben in 
een job in een omgeving waar men openstaat voor creativiteit en eigen inbreng. 



 Je bent een teamplayer en  hebt reeds een eerste leidinggevende ervaring opgdaan in een 
productie-omgeving. 

 Orde, netheid en hygiëne draag je zeer hoog in het vaandel. 
 Je kan vlot overweg met een PC en hebt een goede kennis van PLC. 
 Als ECC-er in spe ben je als persoon positief ingesteld & stressbestendig. 
 Je werkt graag in een functie waarbij zelfstandig werk en teamwerk elkaar afwisselen.  
 

 
 

    
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! 

 


