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Je haalt meer uit bij AvikoWerken bij

Aviko is de grootste Europese producent van verse, diepgevroren en gedroogde aardappelproducten en behoort tot de top vier marktleiders in aardappelpro-
ducten van de wereld. Hier zijn we trots op! Sinds 2002 maken wij onderdeel uit van Royal Cosun. Vanuit 13 productielocaties in Nederland, België, Duitsland, 
Zweden, Polen en China bedienen we met veel passie dagelijks 2,5 miljard tafels. Ons doel is om wereldwijd mensen, culturen en smaken samen te brengen. 
Hierbij worden we gedreven door de grote potentie van onze producten en door de impact die we daarmee hebben op kwaliteit, service, innovatie en duur-
zaamheid binnen onze keten; van grond tot mond.

Procesoperator
locatie Oosturm

Functie omschrijving

Waar ga je werken
Bij Aviko is de productie onmisbaar. Jij wordt onderdeel van onze afdeling processing. Dit is een groot team met 60 collega’s, verdeeld over 5-ploegen. Er 
heerst een informele sfeer en korte lijnen vinden we belangrijk. Jij zorgt er samen met je collega’s voor dat de productie probleemloos verloopt. De afdeling 
processing is altijd in beweging. Door automatisering, persoonlijke ontwikkeling en TPM zal de productie continue veranderen. Hierdoor krijg je als procesope-
rator op deze afdeling zelf een mooie afwisselende baan.

Wat ga je doen
 Jij bedient de apparatuur, bewaakt het procesverloop en onderneemt actie als er afwijkingen optreden
 Je bewaakt de productkwaliteit
 Je controleert en bestuurt daarnaast de ondersteunende processen (denk aan energie, reststoffen etc.)
 Je verhelpt storingen en voert zelfstandig onderhoud uit
 Je bent naast de reguliere werkzaamheden ben je ook actief bezig met optimalisatievoorstellen aangaande het productieproces en neemt actief 
 deel aan verbeterteams

Wat breng jij mee
 Jij beschikt over goed technisch inzicht
 Jij hebt een gezonde dosis ambitie
 Jij bent flexibel ingesteld en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
 Jij hebt een zelfstandige werkhouding

Wat bieden wij jou
 Uitdagende techniek
 31 % ploegentoeslag bij 5-ploegendienst
 Volop opleidingsmogelijkheden om te groeien
 Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
 Een goede pensioenregelingSolliciteer

Solliciteer

Hoe werkt het?
 Je ontvangt een bevestiging via de mai  Daarna wordt je sollicitatie gescreend door een van onze recruiters  Het is mogelijk dat er ook telefonische 
screening plaatsvindt4. Als laatste word je CV doorgezet aan de hiring manager.

Sollicitatie gesprekken: Afhankelijk van de functie zullen er één of meerdere gesprekken plaats vinden.
Aanbieding: Bij een match, ontvang je van ons een passend aanbod.

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren.
https://werkenbij.aviko.nl/vacatures/procesoperator-nl-nl-9/


