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ASSISTENT  
PLOEGVERANTWOORDELIJKE 
VERPAKKINGSAFDELING (V/L) 

FUNCTIE INHOUD: 

- Bewaken van de productiekwaliteit dmv periodieke lijncontroles adhv een checklist en de 

controles bij de opstart van een nieuwe productierun. 

- Introductie nieuwe medewerkers (peter/meterschap). 

- Rechterhand van de Ploegverantwoordelijke Verpakkingsafdeling en de daaraan 

gekoppelde (administratieve-)taken: 

o Opleidingen geven, organiseren en registreren. 

o Documentenbeheer (Word/Excel) 

o Deelnemen aan verbeterprojecten 

o Werknemers begeleiden 

o Herstel- of herwerkopdrachten begeleiden 

o Evaluatiegesprekken voorbereiden, afnemen samen met de ploegverantwoordelijke 

en registreren 

o Stalen nemen en stickers afdrukken 

o Decaf-run: kuiswerk controleren en registratie verzorgen 

- Operator taken uitvoeren in een rustige periode, bij afwezigheden of doordraaien van de 

lijnen tijdens de pauzes. 

- Opvolging van herwerkactiviteiten 

- Additionele taken tijdens afwezigheid Ploegverantwoordelijke: 

o Algemene vloercoördinatie plaatsen van medewerkers verpakkingslijnen en maken 

van de personeelsplanning onder leiding van de Packing Departement Manager. 

o Algemene orde en netheid 

o Aanspreekpunt wikkelmagazijn/controlekamer/TD 

o Begeleiden shiftoverdracht: Daily control board 

- Toezicht op naleving instructies HACCP/Kwaliteit/Veiligheid 

- Je rapporteert aan de Ploegverantwoordelijke Verpakkingsafdeling 
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PROFIEL: 

- Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs, 

bij voorkeur in een technische richting. 

- Je beschikt over relevante ervaring als machine-operator, bij voorkeur in de voedingsnijverheid 

- Je hebt zeer goed kennis van Nederlands, basiskennis van het Engels en Frans 

- Je beschikt over de basisvaardigheden PC (office-pakket). 

- HACCP-normen zijn je bekend 

- Je hebt een hands-on mentaliteit, bent gedreven en stressbestendig 

- Je bent polyvalent en flexibel van instelling 

- Als teamplayer kan je goed overweg met je collega’s 

- Verantwoordelijkheidszin en leidinggevende capaciteiten zijn jou niet vreemd 

- flexibel bij eventueel overwerk gedurende een drukke periode 

- Bereid om occasioneel van ploeg te wisselen in functie van personeelsplanning collega’s 

Ploegverantwoordelijken 

ONS AANBOD: 

Een boeiende en afwisselende job in een dynamische en stabiele werkomgeving die werkzekerheid 
biedt. 
Vast contract met extra legale voordelen (hospitalisatieverzekering, max. maaltijdcheques). 

INTERESSE? 

Stuur uw cv en sollicitatiebrief naar sollicitatie@beyers.eu  


