VACATURE
productie-operator
fulltime, geen weekendwerk
Wie zijn wij?

→ Vital 1926 NV produceert sedert 95 jaar topkwaliteit nougat en bûche coco

in Nevele bij Deinze.
Wij zijn een familiebedrijf: niemand is een nummer en een toffe, professionele sfeer staat centraal.
Ons doel: de lekkerste nougat en bûche coco met chocolade ter wereld maken.
Wij verkopen in binnen- en buitenland, onder eigen merk en de merken van onze klanten.
Hoe doen we dat?
✓
✓
✓
✓
✓

met topkwaliteit recepten
met aandacht voor opleiding en ondersteuning van ons team
door de traditie te verbinden aan vernieuwing
met een IT-systeem dat zorgt voor een stressvrije planning
door respectvol om te gaan met onze omgeving

Wie zoeken wij?
–
–

iemand met een neus voor lekkere dingen,
met verantwoordelijkheid & met team spirit

Je wordt intern opgeleid en afwisselend ingezet bij:
✓ de productie van nougat en bûche coco
✓ het snijden of vermalen van de nougat
✓ het verpakken
Dit gebeurt op basis van een weekplanning die iedereen kan inkijken.
Diploma’s of ervaring? Een opleiding als bakker of kok is heel nuttig. Toch vragen wij geen diploma’s.
Belangrijk is dat je graag iets bijleert.

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. (totaal 38u/week)
Er is geen avond- of weekendwerk.
We sluiten een week collectief in juli, en zijn thuis met kerst en nieuwjaar.
Waar?
→ Ons bedrijf ligt langs het Schipdonkkanaal vlakbij het centrum. Er zijn
parkeerplaatsen en een gesloten fietsenstalling. Op 100 meter is bushalte “Nevele De Akker”.
Interesse?

→ Stuur een e-mail naar info@vital.be. Vertel iets over jezelf, of stuur een cv mee.
→ Stuur een brief naar: Vital 1926 NV – Vaart Links 61 – 9850 Deinze
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