Vacature Proces Operator (m/v)
JS Cocoa is in 1923 opgericht door de gebroeders Schoemaker. De fabriek is gevestigd in Zaandam.
Het bedrijf neemt een kleine maar onmisbare plaats in binnen de cacao-industrie. Door een
gespecialiseerd productieproces kan er een hoogwaardige kwaliteit geraffineerde cacaoboter worden
gemaakt van cacao grondstoffen die niet meer door de conventionele cacao pers industrie verwerkt
kunnen worden. Sinds 2010 produceert JS Cocoa, middels hoogwaardige technologieën, ook ontvette
cacao koeken en poeder (defatted cocoa cake en powder), waardoor de afzetmarkt wordt vergroot.
De eindproducten van JS Cocoa worden verkocht aan de farmaceutische, de cosmetische en de
voedsel industrie.
JS Cocoa heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan binnen de internationale cacao-industrie
alsmede een groot internationaal netwerk opgebouwd. Daarnaast heeft JS Cocoa een dochter
onderneming Resigha in Ghana en een joint venture in Ivoorkust.
Om ons productieteam te versterken zijn wij op zoek naar Proces Operator (m/v)
Taken en Verantwoordelijkheden
✓ Het bedienen, het regelen en het bewaken van de installaties en bijbehorende
randapparatuur volgens productieorders en geldende voorschriften
✓ Verantwoordelijk voor een juiste werking van de installaties en productieactiviteiten, zodanig
dat de continuïteit, kwaliteit, milieu en veiligheid zijn gewaarborgd
✓ Administratieve vaardigheden ten behoeve van de werkoverdracht
✓ Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren en klein onderhoud plegen aan de procesapparatuur
✓ Waarborgen van de kwaliteit en de veiligheid binnen het productieproces
✓ Andere productie gerelateerde taken uitvoeren zoals aan-en afvoer van grondstoffen,
hulpstoffen en eindproducten
Functie-eisen
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Opleiding: MBO Proces Operator A of Proces Operator B
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Ambitie tot allround operator
Ervaring in de voedingsmiddelenindustrie is een pré
Goede communicatieve vaardigheden
Heftruckcertificaat is een pré
Je werkt in een 3-ploegendienst

Wat bieden wij?
Een uitdagende baan binnen een dynamische werkomgeving. Ons team wordt gekenmerkt door
collegialiteit, samenwerken, plezierige werksfeer en een professionele werkomgeving. Wij zorgen
ervoor dat er voldoende ruimte is voor zelfontplooiing, initiatief en zelfstandigheid. Daarnaast bieden
wij de volgende voorwaarden aan:
✓ Marktconform salaris
✓ Verplichte deelname aan het bedrijfspensioen
✓ Wettelijke reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
✓ Jaarlijks ontvang je feestdagentoeslag verdeeld over verjaardag,Pasen.Pinksteren, Kerst en
Oud&Nieuw
✓ Overwerktoeslag
✓ Consignatievergoeding
✓ Mogelijkheid om opleidingen of trainingen te volgen
✓ Mogelijkheid tot het volgen van een vak gerelateerde opleiding
Herken jij jezelf in dit profiel? Wil je graag ons team komen versterken als proces operator?Dan is deze
baan iets voor jou!
Heb je interesse in deze functie?
Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV. Je kunt deze mailen naar isabel.soler@jscocoa.com

