
Delarange Cosmetics BV in Zeewolde (100+ medewerkers) creëert, ontwikkelt en produceert hoogwaardige verzorgende cosmetica en medische hulpmid-

delen voor de nationale en internationale markt. Een gezonde en mooie huid is onze passie. Productcategorieën waar sterk onze focus op ligt zijn Skin care, 

Sun care, Lip care en Body care. Verrassende concepten worden ontwikkeld op basis van innovatieve ingrediënten en een intensief co-creatie proces met de 

klanten. Delarange Cosmetics verzorgt het gehele traject vanaf ontwikkelen tot produceren, van concept tot merkenbeleid. Delarange Cosmetics is gevestigd 

in Zeewolde. Wij zijn een gezonde en solide onderneming met een open en informele werksfeer. Er wordt met elkaar vol ambitie en enthousiasme gewerkt 

aan toegevoegde waarde en groei van de organisatie.

 

Voor onze afvul afdelingen zijn wij op zoek naar een:

Coördinator 
(tweeploegendienst fulltime)

Wat ga je doen?
      Je gaat onze afvulmachines ombouwen en instellen

      Bij kleine verstoringen ben jij het eerste aanspreekpunt

      Je organiseert dat mensen en machines zo efficiënt mogelijk worden ingezet

      Je werkt in tweeploegendienst afwisselend van maandag t/m vrijdag van 06:30-15:30 uur of 14:00-23:00 uur. Incidenteel wordt enige 

         flexibiliteit gevraagd.

Wie ben jij?
      Je hebt een MBO+ werk- en denkniveau (verkregen door opleiding en/of werkervaring) in technische richting

      Bij voorkeur heb je een opleiding richting MBO Werktuigbouw, Techniek 

      Je hebt leidinggevende ervaring

      Een zelfstarter die het overzicht bewaart en prioriteiten kan stellen

      Een aanvoerder

      PC en softwarevaardigheden: MS Office

      Je bent bekend met systemen als BRC/GMP en HACCP

      Je beheerst de Nederlandse taal en woont in de buurt van Zeewolde.

Wat bieden wij jou?
      Een afwisselende functie in een moderne productieruimte met leuke collega’s

      Goede arbeidsvoorwaarden inclusief pensioenregeling

      Marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, met 8% ploegentoeslag

      Een werkomgeving waarin veel geïnvesteerd wordt

Heb je interesse?

Als jij denkt dat deze baan goed bij jou past, stuur dan snel je cv met motivatiebrief naar: vacature@delarange.com. 


