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SNICK EUROINGREDIENTS NV is een zeer klantgerichte toeleverancier en producent van hoogwaardige natuurlijke 

smaakgevende ingrediënten en grondstoffen en van smaakmakende half-fabrikaten, natte of droge compounds en 

mélanges specifiek voor hartige levensmiddelen "savoury foods”. Als productiemedewerker roteer je tussen de 

verschillende werkposten. Je bent werkzaam in een team van 3 enthousiaste en ervaren collega’s.  

\\ TAKENPAKKET 
• Dagelijkse opvolging van de goede staat van de installatie. 
• Laden van de mengcontainers op de storttafel. 
• Visuele inspectie van het mengsel en staalname ervan. 
• Afzakken van het mengsel volgens vooropgesteld gewicht en verpakking.  
• Correct stapelen van de afgezakte grondstof op klant-specifieke pallets, volgens receptuur. 
• Afladen van de mengcontainers en deze in overleg met de reiniger/chauffeur hergebruiken of verplaatsen 

naar de wasplaats. 
• Melden van onregelmatigheden en defecten aan de installatie naar de afdelingsverantwoordelijke. 
• Dagelijks natte of droge reiniging volgens de gestelde weekplanning tussen recepturen. 
• Wekelijkse reiniging en desinfectie van de machineonderdelen. 
• Registratie van controles metaaldetectie 
• Registratie reiniging 

 
\\ PROFIEL 

• Ervaring in een productie-omgeving, bij voorkeur binnen de voeding 
• Zelfstandig kunnen werken 
• Op een respectvolle manier kunnen communiceren en overleggen met collega’s 
• In staat zijn om een machine mechanisch in en uit elkaar te halen voor de reiniging 
• In staat zijn om zakken op te heffen tot ongeveer 25 kg 
• Je werkt op een ordelijke en nette manier.  

 

\\ ONS AANBOD 
• Nieuwe en propere werkomgeving. 
• Nieuwe douches en kleedkamer. 
• Werkkledij + reiniging ervan voorzien door de werkgever. 
• Vaste dagwerkuren van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 17u, op vrijdag tot 16u30. 
• Vast contract na interimperiode. 
• Correct uurloon + maaltijdcheques van 6 EUR. Er is eveneens een groepsverzekering en 

hospitalisatieverzekering voorzien. 
 

\\ BEN JIJ DE GEKNIPTE PERSOON? 
Bezorg ons jouw CV op hr@snick.be. 
Jouw contactpersoon is Stefanie Pintelon, HR Consultant. 

 

Masters in

Taste & Functionality

\\ VACATURE PRODUCTIEMEDEWERKER  (M/V) 
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