Familiebedrijf Peka Kroef B.V. is specialist in verse, gekoelde aardappelproducten. Peka
Kroef is een snelgroeiend en innovatief bedrijf met locaties in Odiliapeel, Asten en Venray.
Onder onze eigen labels en de huismerken van grote Europese Retailers werken circa 320
medewerkers aan een brede range van aardappelproducten. Onder het label Peka Freshline
leveren wij diverse aardappelproducten voor Foodservice-bedrijven, zoals horeca en
cateraars. Op beide markten is Peka Kroef marktleider. Momenteel zijn wij voor onze
vestiging in Odiliapeel op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Operator
5 ploegen - Fulltime

De functie
Je bent na een gedegen inwerkperiode in staat ons nagenoeg volledig geautomatiseerde
productieproces op te starten, in te stellen, te bedienen en te controleren.
Je draagt zorg voor een juist verloop van het productieproces volgens productieorders en geldende
voorschriften.
Je voert ingangs-, proces- en eindcontroles uit en werkt optimaal mee aan het productieproces,
waardoor maximale kwaliteit, rendement en minimale uitval wordt bereikt.
Je voert eenvoudige reparaties op het gebied van werktuigbouw en elektrotechniek zelf uit,
teneinde eventuele storingen zo snel mogelijk op te lossen.
Je werkt in een vijfploegendienst en beschikt over een kritische instelling ten aanzien van kwaliteit,
hygiëne en veiligheid.
De kandidaat
Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau.
Proces- of mechanisch operator A of B diploma is een duidelijke pré.
Je hebt bij voorkeur ervaring als zelfstandig operator in een industriële omgeving waarbij affiniteit
met techniek en ervaring in een vergelijkbare functie in de levensmiddelenbranche strekt tot
aanbeveling.
Je hebt de juiste inzet, flexibiliteit, aanpassingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden.
Je bent kwaliteitsgericht, in staat je eigen werk te organiseren en kunt prima samenwerken.
Ons aanbod
Wij bieden een interessante functie in een dynamische, vooruitstrevende en internationale georiënteerde
onderneming met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Je werkomgeving is enerverend
en volop in ontwikkeling.
Interesse?
Stuur je duidelijke motivatie met curriculum vitae naar: jack.rademakers@pekakroef.com Nadere informatie
is mogelijk via nummer 0413-279279 (Jack Rademakers, HR Manager). Neem voor overige info een kijkje
op: www.pekakroef.com

