De productiefaciliteit, onderdeel van Tradin Organic, verwerkt biologische cacaobonen in biologische
cacao poeder, boter en massa. Deze producten worden verder gedistribueerd in vele toepassingen in de
voedingsindustrie zoals chocolade, repen, zuivelproducten, koekjes en nog veel meer.
Voor onze biologische cacao productiefaciliteit, zijn wij op zoek naar:

Process Operator(s)

Functie omschrijving:
Bij de Crown of Holland worden cacaobonen verwerkt tot cacaomassa, cacaoboter en cacaopoeder
bestemd voor directe levering aan klanten. De productie omvat de volgende 4 hoofdtaken
(processtappen/eenheidsbewerkingen):
• Reinigings- en roosterproces: het reinigen, roosteren van cacaobonen en het verwerken tot nib;
• De nibs malen tot massa: steriliseren en alkaliseren van de massa;
• Persen van de massa, deoriseren van de boter en malen van de cake tot eindproduct cacaoboter
en cacaopoeder;
• Verpakken en verladen van cacaomassa, cacaoboter en cacaopoeder.
De Process Operator is verantwoordelijk voor de 4 hoofdtaken en rapporteert aan de Shiftleader.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Zorgen voor de ontvangst, verwerking en opslag van de cacaobonen en halffabrikaten.
• Instellen, bedienen en controleren/bewaken van installaties en bijbehorende randapparatuur met
behulp van bedieningspaneel en handmatig aan de hand van de planning en voorschriften
• Nemen en analyseren van monsters.
• Bewaken van het goed functioneren van de apparatuur en installaties en oplossen 1ste lijn
onderhoud en -storingen
• Uitschrijven werkopdrachten voor de Technische Dienst
• Uitvoeren van administratieve werkzaamheden.

Functie eisen:
• Bij voorkeur een diploma in de procesindustrie of vergelijkbaar – aangevuld met enkele jaren
relevante werkervaring
• Ervaring in de voedingsmiddelenindustrie is een pre
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie vaardigheden in het Nederlands, Engelse
taalkennis is een pre
• Uitstekende communicatieve vaardigheden richting de collega process operators, pakkers,
collega’s en het hoger management
• Computerkennis (MS Office functies: Excel/Word)
• Heftruckcertificaat is een pre
• Accuratesse
• Initiatiefrijk
• Gericht op samenwerken
• Gericht op orde, netheid en veiligheid
Wij bieden:
• Een fulltime functie (33.6 uur / week) in 5-ploegendienst, daar de productie faciliteit 24/7 is
geopend
• Een nieuwe en hard groeiende high tech werkomgeving op Agriport naast de A7 in de gemeente
Hollands Kroon
• Goede arbeidsomstandigheden en een jonge, prettige en dynamische werkomgeving
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden
• Een bedrijfscultuur met teamspirit, can-do houding, informele sfeer en professionaliteit

Ben jij geïnteresseerd in de functie van Process Operator?
Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV!
Je kunt solliciteren via onderstaande link:
https://tradinorganic.recruitee.com/o/process-operator

