
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Van Vliet is een Nederlandse  producent  van zoetwaren met twee  fabrieken  in  de provincie Groningen. Voor 
onze vestiging in Hoogezand  zoeken we een ondernemende procesoperator, die past binnen onze informele 
dynamische organisatie en geen uitdaging uit de weg gaat! 

Procesoperator voor de voedingsindustrie 

40 uur 

Locatie Hoogezand  

 

Functieomschrijving: 

Als procesoperator ben jij de persoon die er voor zorgt dat de productie van Marshmallows vlekkeloos 
verloopt. Je bent verantwoordelijk, regelt en bewaakt de productieprocessen zodat er aan het eind van de rit 
mooie hoogwaardige producten de fabriek uit rollen.  
Dagelijks zorg je voor de juiste machinesamenstelling, de juiste recept keuze, verricht de opstart en controleert 
het proces zodat de marshmallows met de gewenste kwaliteitsnormen van de band rollen. Wanneer er een 
storing optreedt bundel je jouw technische kennis en inzicht met de technische dienst en los je deze op. Ook 
bouw je regelmatig machines om zodat er een ander product gemaakt kan worden.  Aan het einde van de 
productie sluit je het proces af en verricht de noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden. 
Zoals je ziet hangt het proces en de kwaliteit van onze producten voor een groot deel van jou af! 
Onze marshmallows liggen onder andere bij een aantal bekende Nederlandse supermarkten in de schappen. 
Kortom een mooie uitdaging. 

Het ideale profiel: 

- Oog voor kwaliteit en bewust zijn van voedselveiligheid 
- Een hands-on mentaliteit, bereid zijn om samen met je collega’s een stap harder te zetten 
- Flexibel en oplossingsgericht 
- Je beschikt over een proactieve instelling en je bent een doener 
- Je bent zorgvuldig en nauwgezet in het uitvoeren van taken 
- Minimaal een MBO-4 diploma in de richting van procestechniek, voedingsoperator of Vapro B. 
- Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Hoogezand. 

 
Wat bieden we jou:  

- Een salaris volgens de CAO Zoetwaren, het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring 
- 25 vakantiedagen (op basis van een fulltime dienstverband) 
- Een dynamische baan in een betrouwbare en smakelijke sector. 

 

Spreekt deze vacature je aan en zie jij jezelf hier al werken? Maak er werk van. Solliciteer direct.  
 

 

mailto:sales@van-vliet.com
http://www.werkenbijthecandycompany.nl/form.JPNLSF7H0

