Organic Flavour Company is een zelfstandig, onafhankelijk bedrijf. Wij houden ons al 40 jaar bezig met
biologische thee, kruiden en specerijen. De gedrevenheid waarmee we dat doen en de kennis die we in de loop
der jaren hebben opgedaan, staan garant voor heerlijke biologische producten. Onze experts weten waar de
beste biologische kruiden en specerijen groeien en zijn voortdurend in overleg met boeren en verwerkers om
de kwaliteit ervan te optimaliseren. Niet voor niets smaken onze biologische producten beter dan gewone!
Wil je samen met je collega’s zorgen voor een zo efficiënt mogelijk productieproces zodat kwaliteit en kwantiteit
gewaarborgd zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou als

Technisch Operator
Wat je gaat doen?
Je gaat werken in een 2-ploegendienst en verricht productiewerkzaamheden overeenkomstig op de
productieopdrachten vermelde kwaliteiten en kwantiteiten binnen de daarvoor gestelde productietijd. In
voorkomende gevallen wordt er in een 3-ploegendienst gewerkt, dit is echter een uitzondering. Je brengt en
houdt de machines, apparatuur en installaties in goede technische staat.
Je brengt verbetervoorstellen in op gebied van productie en techniek en realiseert deze. Ook schakel je
externe onderhoudsmonteurs in wanneer nodig en coördineert hun werkzaamheden. Tot het takenpakket
behoren daarnaast het beheer van het technisch magazijn, het bestellen van onderdelen en overige
benodigdheden.
Zo ook omstelwerkzaamheden, administratieve handelingen, het schoon houden van de machines en werkplek
en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het duurzaam realiseren van de productieplaning.
In voorkomende gevallen verricht je technische werkzaamheden elders in het bedrijf.
Alle werkzaamheden vinden plaats volgens de HACCP-, BRC normen, ARBO regels alsmede de
bedrijfsveiligheidsvoorschriften.

Wat vragen wij van jou
Je bent onze nieuwe enthousiaste en positief ingestelde collega. Je voelt je verantwoordelijk voor een goede
bedrijfsvoering, werkt nauwkeurig en procesmatig. Je bent kritisch maar weet in de communicatie de juiste
toon te vinden om dingen (anders) gedaan te krijgen. Je beschikt over een Mbo werk- en denkniveau en een
brede technische kennis. Je hebt een praktisch probleemoplossend vermogen, bent een teamspeler, flexibel,
stressbestendig en hebt oog voor detail.

Wat heeft OFC jou te bieden?
Naast een interessante job een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot
verlenging. Een prima arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een vakantie-uitkering van 8%,
26 verlofdagen per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband en een pensioenregeling.

Waarom werken bij OFC?
Organic Flavour Company is continu in beweging dus werken als technisch operator bij OFC staat garant voor
een enerverende en boeiende baan! Er zijn verschillende type mensen werkzaam in uiteenlopende functies.
Wat we gemeen hebben met elkaar is dat we trots zijn op ons werk en de prestaties die wij met elkaar weten
te realiseren. We stimuleren een open en informele werkomgeving waarin medewerkers verantwoordelijkheid
nemen en wij bieden ruimte voor initiatieven.

Interesse in deze boeiende functie?
Stuur dan een e-mail met motivatie en CV vóór 15 februari 2020 naar: a.overkamp@ofc.nl
Wij kijken uit naar jouw reactie.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

