Gezocht: productie-operator
AO voor vier maanden met optie vast.
Wie zijn wij?
Vital 1926 NV produceert sedert 94 jaar topkwaliteit nougat.
Wij runnen een familiebedrijf: niemand is een nummer en een goede sfeer staat centraal.
Ons doel: de beste nougat ter wereld maken. We verkopen in binnen- en buitenland, onder eigen merk
en de merken van onze klanten. Hoe doen we dat?
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Door voldoende opleiding en ondersteuning.
In een moderne IT-omgeving die zorgt voor een vlotte planning.
Met zo weinig mogelijk stress.
Met respect voor iedereen, voor de traditionele recepten en voor onze leefomgeving.

Wie zoeken wij?
–iemand met een neus voor lekkere dingen
Je wordt afwisselend ingezet bij het snijden van zachte nougat, en bij het bedienen van een machine
die harde nougat tot korreltjes maalt en op grootte zeeft. Dit gebeurt op basis van een planning die
vooraf is gekend: geen verrassingen.
Je meldt eventuele afwijkingen qua kwaliteit aan de verantwoordelijke. Je vult enkele kwaliteitsformulieren in. Afwisselend word je ook ingezet bij het inpakken van nougat.
–iemand met verantwoordelijkheid & team spirit
Je werkt zelfstandig in de productie, maar je helpt je collega’s en je wordt ook geholpen wanneer dat
nodig is.
–met diploma’s of ervaring?
Een opleiding tot bakker of kok is heel nuttig. Toch vragen wij geen diploma’s, de opleiding is intern.
Belangrijk is dat je leergierig bent, en dat je goed communiceert.
Praktisch
Ons uurrooster loopt van maandag tot donderdag van 7u tot 12u en van 12u30 tot 16u. Op vrijdag
werken we van 7u tot 11u. Er is geen weekendwerk.
Hoe zijn we bereikbaar?
Ons bedrijf ligt langs het Schipdonkkanaal vlakbij het centrum van Nevele (Deinze).
We zitten op 3 km van de E40, afrit Nevele-Hansbeke. Er zijn voldoende parkeerplaatsen.
Op amper 2 km ligt het treinstation Landegem en op 100m van bushalte Nevele De Akker.
Interesse?
Mail dan naar info@vital.be. Beschrijf jezelf kort en laat ons weten waarom jij dé kandidaat bent.
Als je een recent cv hebt, stuur het dan mee.
Je kan ook een brief in de bus stoppen. Onze contactgegevens zijn:
Vital 1926 NV – Vaart Links 61 – 9850 Deinze (NEVELE)
Online: www.vital.be en: www.facebook.com/nougat.vital

