
Proef het verhaal van St.Bernardus. Een abdijbier dat er eigenlijk geen is. Ons 

verhaal start begin de jaren 1900. Een brouwproces van 75 jaar met respect voor 

het verleden, aangelengd met een frisse vernieuwende toets. Hoe het verder 

evolueert lees je door de QR-code te scannen.

Iedereen die bij ons werkt, komt binnen met een eigen verhaal. Zo hebben 

we Marco, onze sales manager die erin slaagde een kopieerapparaat te 

verkopen van € 20.000 aan onze CEO. Jan, technieker in de bottelarij 

en trotse bezitter van een tapkraan bij zijn thuis. En dat maakt het leuk, 

kunnen zijn wie je bent binnen een ongedwongen sfeer.

Watou, woare? Een pittoresk dorp aan de schreve. Voor sommigen een 

thuismatch, voor anderen is de rit naar het werk elke dag het gevoel van 

een weekendje weg.

Langs een filevrije route, tussen de Vlaamse velden vind je onze brouwerij 

die de warmte uitstraalt van een lokaal bedrijf maar met een naam ver over 

de grenzen heen.

Uitgegroeid tot veel meer dan dat, maar met respect voor onze 

geschiedenis en voor onze collega’s. Werken bij ons is praten in je eigen 

taal of je talenkennis uitbreiden met de vierde wereldtaal, West-Vlaams. 

Werken bij ons is deel uitmaken van een team met allemaal dezelfde 

gemeenschappelijke deler, de liefde voor de Heavenly Nectar.

Kom jij ons jouw verhaal vertellen? 

EEN ABDIJBIER DAT ER EIGENLIJK GEEN IS.

HOW IT ALL STARTED ...

WERKEN BIJ ST.BERNARDUS, DAT IS THUISKOMEN

VACATURE

FIND US ON

WWW.SINTBERNARDUS.BE

1  /  2



HEB JE NU ZOIETS VAN ‘K ÈN DOA GOESTE VOORN’?
SOLLICITEREN KAN VIA JOBS@SINTBERNARDUS.BE.

HOE JE DAG
ERUIT KAN ZIEN.

Als verantwoordelijke bottelarij plan, organiseer en coördineer 

je de dagdagelijkse werkzaamheden in de bottelarij. Je stuurt 

hierbij een 5-tal operatoren aan.

In deze functie zal je het voortouw nemen bij de implementatie 

van onze nieuwe volautomatische lijn en machinepark. 

Eveneens fungeer je als back-up van de operatoren. 

VERANTWOORDELIJKE
BOTTELARIJ (M  /  V  /  X)

OPMAAK WEEKPLANNING (PERSONEELSBEZETTING, 
AFVULREGIME, TIMING, VOLGORDE … ) VOOR 
DE BOTTELARIJ, IN NAUW OVERLEG MET DE 
MASTERPLANNER

FUNCTIONEEL LEIDING GEVEN AAN EEN
TEAM VAN EEN 5-TAL OPERATOREN:
 • dagelijkse aansturing, opvolging & coaching
 • eerste aanspreekpunt bij vragen, problemen
 • opvolging kwaliteit en kwantiteit van het geleverd werk
 • opvolging van de goede werking van de lijn (technisch)
 • opvolging orde & netheid op de vloer

MET BETREKKING TOT IMPLEMENTATIE NIEUWE 
FLESSENLIJN (AFVULLIJNEN FLESSEN & VATENLIJN)
 • algemene coördinatie opstart nieuwe lijn
 • opleiding van operatoren
 • documenteren: handleidingen, werkinstructies opstellen
 • communicatie met leverancier

RAPPORTERING AAN DE 
PRODUCTIEMANAGER:
 • follow-up productiedoelstellingen
 • verbeterpunten 

NAUWE SAMENWERKING MET DE 
MASTERPLANNER & JOUW 3 COLLEGA’S 
VERANTWOORDELIJKEN BROUWERIJ, 
TECHNISCHE DIENST & KWALITEIT

DAARNAAST BEN JE BACK-UP VAN EEN 
5-TAL OPERATOREN, DIT HOUDT IN DAT 
JE BIJ HUN AFWEZIGHEID HUN FUNCTIE 
OVERNEEMT:

• voorbereiding (materiaal klaarzetten,
 bakken met lege flessen op band,
 spoelingen ...)

• opvolgen machines tijdens de afvulling 
 (inclusief oplossen kleine technische 
 problemen)

• klaarzetten machines voor volgende
 afvulling (o.a. reinigingsproces)
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WAT WIJ BIEDEN

HEB JE NU ZOIETS VAN ‘K ÈN DOA GOESTE VOORN’?
SOLLICITEREN KAN VIA JOBS@SINTBERNARDUS.BE.

WELKE INGREDIËNTEN WE
HIERVOOR NODIG HEBBEN?

Voltijdse bediendefunctie, dagwerk.

Een uitdagende en afwisselende functie in

een stabiel en groeiend familiaal bedrijf.

Aangename werkomgeving binnen een

collegiaal en dynamisch team.

Grote mate van zelfstandigheid

en veel ruimte voor eigen initiatief.

Marktconform verloningspakket, inclusief extra-

legale voordelen, gekoppeld aan profiel en ervaring.

Goed bereikbare, filevrije werkomgeving.

VERANTWOORDELIJKE
BOTTELARIJ (M  /  V  /  X)

Organisatorisch en planmatig sterk, pro-actief en 
probleemoplossend ingesteld teamspeler met goede 
people skills: je luistert goed, communiceert open en 
je weet anderen te motiveren.

Resultaatgericht zelfstandig kunnen werken.

Je stelt je flexibel op in denken en handelen
en bent stressbestendig.

Veilig en kwalitatief werken draag
je hoog in het vaandel.

Een bachelorprofiel met een paar jaar relevante 
ervaring, afstudeerrichting is minder belangrijk dan 
jouw technische interesse, logisch denkvermogen
en procesinzicht.

Je houdt van de werkvloer, je ziet de combinatie van 
functionele aansturing team, ‘bureauwerk’ en back-
up van de operatoren als een meerwaarde.

Vlot werkend met courante
Microsoft Office toepassingen.

Nederlandstalig
Engels - Vlot (communicatie met leveranciers)
Frans - Basis (communicatie met interimkrachten)
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