Gezocht: operator cutterhal (m/v)
____________________________________________________________________________
Wil je graag aan de slag in een uitdagende productieomgeving? Steek jij graag de handen
uit de mouwen? Je vrienden omschrijven je als: enthousiast, nauwkeurig en een harde
werker? Voel je je aangesproken? Dan is een job als operator cutterhal bij Beltaste, een
gevestigde waarde binnen de voedingssector, misschien wel de volgende stap in jouw
carrière.

Jouw opdracht
Als operator cutterhal ben je verantwoordelijk voor:


Het produceren van diverse soorten deeg volgens specifieke richtlijnen om zo een efficiënte en
correcte productie te behalen.



Het voorbereiden van het cutteren, waarbij het diepvriesvlees behandeld en in stukken
gebroken wordt opdat het in de cutters verder verwerkt kan worden.



Het cutteren zelf, waarbij je vleesdeeg maakt opdat de productie dit deeg kan gebruiken om
vleessnacks te maken.



Een correcte en efficiënte exploitatie van de machines in de cutterhal, waarbij je er steeds voor
zorgt dat de werkzaamheden te allen conform de kwaliteitsvoorschriften verlopen.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt een goede kennis Nederlands of Engels;
Je hebt ervaring opgedaan in een productie-omgeving, ervaring in een soortgelijke functie is een
plus;
Je kan zowel goed in teamverband als zelfstandig werken;
Je werkt zeer nauwkeurig en zorgvuldig;
Fysiek zwaar werk schrikt je niet af;
Je bent bereid om te werken in 2 ploegen, waarbij je werkt van 06u00 – 14u00 en van 10u00 -18u00.

Aanbod
Als kwalitatieve topspeler bieden wij bij Beltaste jou een correct loonpakket en een boeiende job in
eigen streek. Je komt terecht in een bedrijf waar onze waarden: passie, respect, openheid en familie
centraal staan in alles wat we doen. Uiteraard zitten toffe collega’s en een fijne collegiale sfeer mee in
het pakket!

Interesse ?
Lijkt deze positie binnen Beltaste je op het lijf geschreven? Laat ons dan snel iets weten en bezorg ons
jouw CV en motivatiebrief via: hr@beltaste.be

