Brouwerij St.Bernardus uit Watou is een sterk groeiende familiale onderneming die bekend staat
om haar authentieke en kwaliteitsvolle abdijbieren. Onze bieren worden verdeeld over het hele
land en we exporteren over de hele wereld. Om ons bestaand team te versterken, zijn we op zoek
naar een

OPERATOR BOTTELARIJ
(m/v/x)
JOBOMSCHRIJVING
1.

Je hoofdtaak bestaat erin dat je instaat voor het goed laten draaien van onze machines:
Je doet de voorbereiding
(vb: materiaal klaarzetten, bakken met lege flessen op de band leggen, enz..)

2.

Je volgt de machines op tijdens het productieproces
je merkt tijdig problemen/afwijkingen op en grijpt in waar nodig, je lost hierbij kleine
technische problemen aan de machines zoveel mogelijk zelf op

3.

Je vervoert de bakken/vaten met heftruck

4.

Je zet de machines in orde voor de volgende afvulling
(vb: reinigingsproces)

Je zorgt in je functie ook mee voor een ordelijke en goed onderhouden bottelarij.
Daarnaast werk je indien nodig mee in ons magazijn, sta je in voor kleine onderhoudswerken en
help je mee met de onderhoudstechnici.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•

Je neemt je verantwoordelijheid op en bent gemotiveerd
Je steekt graag de handen uit de mouwen en bent in een goede fysieke conditie
Je hebt een sterke technische interesse, je bent alert en in staat om (technische)
problemen/afwijkingen pro-actief op te merken
Je werkt zelfstandig, maar je springt ook graag bij waar nodig bij een collega
Je beschikt over een gezond aanpassingsvermogen om te schakelen waar nodig
Op een veilige manier werken draag je hoog in het vaandel
Je beschikt over een heftruckrijbewijs of bent bereid deze opleiding te volgen
Je woont in de nabijheid van Watou (30 minuten) of bent bereid te verhuizen

AANBOD
•
•
•
•

Een voltijdse job tijdens de dag met een vast contract
Pas na een gedegen opleiding ga je zelfstandig aan de slag
Je komt terecht in een stabiel bedrijf met familiale bedrijfscultuur
Een correcte verloning met extralegale voordelen

INTERESSE?
Graag mail met motivatie en CV naar jobs@sintbernardus.be
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