Vacature Operator – 8 juli 2021
Wij zijn Holland Malt, één van de grootste mouterijen in Europa met een vestiging in
Lieshout en één van de modernste malting plants ter wereld in Eemshaven. Het succes van
Holland Malt is gebaseerd op ondernemerschap, een tomeloze ambitie en een no-nonsense
mentaliteit. Deze belangrijke factoren zorgen ervoor dat we zo’n 405.000 ton mout (de
voornaamste grondstof van bier) kunnen produceren en daarmee een toonaangevende
speler in de moutindustrie zijn.
Holland Malt BV is een zelfstandige dochteronderneming van Royal Swinkels Family Brewers.
We ondernemen al 300 jaar vanuit onze gezamenlijke passie voor bier en een goed gevoel
voor kwaliteit. Met ruim 1.800 collega’s werken we wereldwijd samen om het beste uit
onszelf te halen en de brouwerij nog mooier door te geven aan de volgende generatie.

Operator
Werkgever : Mouterij Holland Malt
Locatie :
Eemshaven, NL
De uitdaging
In een hecht team van 5 Operators en een teamleider bestuur, bedien en bewaak je het
gehele productieproces van de Mouterij in Eemshaven één van de grootste en modernste
mouterijen van Europa). Hier vindt de inname en verwerking van gerst en uitlevering van
mout.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

In de mouterij/fabriek controleer en bewaak je het productieproces. Als Operator
begeleidt je productieprocessen en grijp je adequaat in bij verstoringen.
Je voert eerstelijns onderhoud uit aan installaties en machines, en draagt bij aan een
optimale kwaliteit van het product door kwaliteitscontroles en monstername.
Ook logistieke werkzaamheden zoals beladen en uitleveren van containers, en de
inname van gerst horen bij jouw takenpakket als Operator.
Uiteraard draag je zorg voor veiligheid, hygiëne en netheid op de werkvloer. Je gaat
regelmatig de mouterij in om machines te reinigen.
Je stemt zaken af met andere Operators en collega’s van de technische dienst,
kwaliteit en planning. In overleg met de teamleider en andere afdelingen werk je
continu aan het verbeteren van het productieproces.
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Dit bieden we jou
We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt, letterlijk. Daarom ontvang je als
nieuwe collega een warm welkom bij ons bedrijf en vertellen we je alles over de historie van
de familie en onze organisatie. Daarnaast ontvang je van ons:
• Een jaarsalaris tussen de €46.999,- en €58.121,- afhankelijk van je kennis en ervaring.
Dit is inclusief 28,5% ploegentoeslag, 8% vakantiegeld én een vaste
eindejaarsuitkering (13e maand).
• Ruim aantal vakantiedagen en reiskostenvergoeding.
• Korting op de zorgpremie.
• Biergeschenken en kortingsboekjes, omdat we je graag kennis laten maken met ons
bierportfolio.
• De kans om je persoonlijk te ontwikkelen via de Swinkels Family Brewers Academy,
waar je (in- en externe) trainingen en job coaching kunt volgen.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Als Operator heb je passie voor de procestechniek en draag je op de werkvloer actief
jouw steentje bij.
Je staat open om elke dag te leren en jezelf te ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk
dat je goed kan samenwerken met collega’s van jouw team en daarbuiten.
Je bent in het bezit van een Vapro A of gelijkwaardig diploma en minimaal 3 jaar
werkervaring in een soortgelijke rol.
Je handelt veilig, voor jezelf en anderen, en bent je bewust van alle hygiëne- en
kwaliteit voorschriften.
Je bent bereid om in een 2-ploegendienst te werken (wisselend van 06:00-14:00 en
14:00-22:00 uur).

Zo kun je solliciteren
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en voel je je aangesproken door deze vacature?
Verras ons dan met jouw motivatie door te solliciteren via de onderstaande button.
Heb je na het lezen van deze functieomschrijving nog vragen? Neem dan gerust contact op
door te bellen of appen naar Jasper van Beek, Recruiter, via 06-13245847.
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