
  
 

Al meer dan 65 jaar staat het Boerinneke als  merk aan de top in de Belgische markt. 

Onze nieuwe fabriek is klaar om verdere groei te realiseren  zowel in België als Export. 

Het Boerinneke is gelegen te Sint-Amands en ons team bestaat uit een 30-tal medewerkers. 

Het bedrijf is in het bezit van kwaliteits- en voedingscertificaten (IFS, ACS, BIO, RSPO) en staat voor : 

 

“VERTROUWEN, RESPECT, BETROKKENHEID, 

SAMENWERKING, DUURZAAMHEID” 
 

Om de snelle groei te ondersteunen, breiden wij ons team uit. 

 

Word jij onze nieuwe Ploegverantwoordelijke ? 
Functie :                             

 Je staat in voor de opstart en het correcte verloop van het afvul-inpak proces 

 Je stuurt en motiveert je collega’s aan de lijn, om de nodige capaciteit te behalen 

 Je doet continu controle over de geplande taken  

 Je ondersteunt de machine stellers – inpakoperators op alle gebied 

 Je bent verantwoordelijk voor alle registraties aan de lijnen 

 Je bent hands-on en werkt zelf mee aan de inpaklijnen 

 Je werkt mee aan projecten ter continu verbetering. 

 Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de werkdag met oog voor orde,  

netheid en hygiëne in de ganse inpakruimte 

 Je rapporteert aan je Diensthoofd  

Profiel : 

 Minimum A2 denk niveau en/of diploma 

 Ervaring als ploegverantwoordelijke is welkom 

 Relevante ervaring in een voedings-productie omgeving is een voordeel 

 Technische affiniteit en de wil om te leren 

 Positief, oplosgericht en stress bestendig 

 Teamleader & Teamplayer met open communicatie op alle gebied 

 Accuraat met algemene pc kennis  

 Kwaliteitsbewust met aandacht voor orde, netheid en hygiëne 

 Flexibel in ploeg vroege/late  

  

Aanbod : 

 Aangename werkomgeving in een sterk groeiend bedrijf 

 Een job met verantwoordelijkheid en uitdaging  

 Vast contract full time functie  

 Competitief salaris 

Word jij onze nieuwe collega ? 

 

Stuur je C.V met motivatiebrief naar : 

Nv Boerinneke 

Anneke Huys 

HR Verantwoordelijke 

Kuitegemstraat 33 

2890 Sint-Amands 

Tel: 052 33 29 28 

anneke@boerinneke-marino.be 


