
Procesoperator bij Arla
Locatie: Nijkerk 

Arla Foods is een coöperatie in handen van Europese melkveehouders. Dit betekent dat we in nauwe samenwerking voortdurend sterker 
en beter proberen te worden om de boeren daarvan te laten profiteren. Dit principe heeft altijd centraal gestaan bij alles wat we doen. Dit 
is ook de reden dat Arla nu een sterk bedrijf is, meer dan 100 jaar nadat het werd opgericht. 

We werken hard om ons bedrijf op een duurzame manier te laten groeien. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met onze melkveehou-
ders en met de vele mensen en bedrijven waarmee we zaken doen. En, erg belangrijk, door naar onze klanten te luisteren. We willen dat 
onze zuivelproducten gezondheid en plezier brengen. Dat ze jouw leven gezonder maken en inspiratie geven - waar je ook bent, wanneer 
je maar wilt en in elke fase van je leven.

Over deze functie
1.000.000 liter melk verwerken tot karnemelk, melk, yoghurt, vruchtenyoghurt, kwarkyoghurt, vla, pappen, Milk&Fruit én Breaker; dat is 
wat we hier dagelijks doen in Nijkerk. Als procesoperator werk je in het hart van de fabriek. Een gave baan, waarbij je meerdere processen 
tegelijk onder je hoede hebt.

Je komt te werken op de afdeling Receiving & Processing (R&P). De afdeling R&P is weer opgedeeld in twee afdelingen, Mainstream en Spe-
cialties. Totaal werken er 40 collega’s binnen de afdeling Receiving & Processing. Werken in de zuivel is heel interessant, want je produceert 
iets wat de volgende dag al in de winkels ligt. Je kunt je ook voorstellen dat dit wat verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Dit zijn je werkzaamheden als procesoperator bij arla
•	 Monitoren	van	geautomatiseerde	productieprocessen	en	bijsturen	wanneer	nodig;
•	 Je	werkt	zowel	in	de	controlekamer	als	in	het	veld;
•	 Voorbereiden	van	producten	door	ingrediënten	af	te	wegen	en	te	storten	(soms	met	de	hand);
•	 Uitvoeren	van	kwaliteitscontroles	en	de	machines	inspecteren;
•	 Deelnemen	aan	verbeterteams.

Dit breng je mee als procesoperator bij arla

Kun jij het overzicht bewaren? Je hebt als procesoperator veel processen in beheer en het is belangrijk dat je daarboven staat. We hebben 
hier ook een assessment voor.
•	 Mbo	3/4	opleiding	afgerond	richting	VAPRO	B/C,	levensmiddelentechnologie	(LSBL),	voedingsoperator	of	proces-	&	milieutechniek;
•	 De	combinatie	van	werken	in	het	veld	en	in	de	controlekamer	vind	jij	prettig	(50/50);
•	 We	werken	in	3-ploegendienst	is	voor	jou	geen	probleem.

Wat we je bieden als procesoperator bij arla

Als procesoperator heb je belangrijk werk. Samen met jouw team ben jij degene die de fabriek draaiend houdt. Deze verantwoordelijk 
wordt	goed	beloond.	Lees	hieronder	maar.
•	 Minimaal	€	2.843,-	en	maximaal	€	3.811,	-	bruto	per	maand,	inclusief	25%	ploegentoeslag;
•	 Jaarcontract	met	uitzicht	op	vast;
•	 8%	vakantiegeld	en	3,5%	eindejaarsuitkering;
•	 Een	gunstige	reiskostenvergoeding,	waarbij	ook	belastingvoordeel	mogelijk	is	tot	€	100	netto	per	maand;
•	 Aantrekkelijke	pensioenregeling,	waarvoor	jouw	werknemersbijdrage	slechts	3,4%	bedraagt;
•	 25	vakantiedagen	én	korting	op	het	lidmaatschap	bij	jouw	sportschool;
•	 Opleidings-	en	doorgroeimogelijkheden;
•	 5%	-10%	korting	op	je	Zilveren	Kruis	zorgverzekering;

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.werkenbijarla.nl/vacatures/procesoperator/


