Bedrijfsinformatie
Maître Paul B.V. gevestigd te Tilburg heeft zich ontwikkeld tot één van de grotere
industriële banketbakkerijen van Europa en maakt onderdeel uit van het Japanse
bedrijf Châteraisé. Bij de locatie Tilburg werken circa 220 medewerkers. Maître
Paul is marktleider in diepvries gebak. Maître Paul B.V. is voor de afdeling
Productie op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de volgende functie:

Coördinator Hygiënische Dienst
De afdeling De afdeling Hygiënische Dienst bestaat uit een voorman
Hygiënische Dienst en medewerkers Hygiënische Dienst. De werkzaamheden
zullen verricht worden in een 2 ploegendienst met bereidheid tot het werken in
een 3 ploegendienst.
De functie Als Coördinator van de Hygiënische Dienst ben je verantwoordelijk
voor het voorbereiden van de uitvoering van de werkzaamheden van het team.
Je zorgt er onder andere voor dat de personeelsplanning afgestemd is op de
werkzaamheden, de werkmaterialen aanwezig zijn, je draagt zorg voor diverse
hygiëne- en concentratiemetingen en treft de vereiste veiligheidsmaatregelen
indien nodig. Verder voer je administratieve taken uit ten behoeve van de
uitvoering van de functie.
Functie-eisen
 Ervaring in een productie omgeving;
 Kennis van machine onderhoud;
 Zelfstandigheid en nauwkeurigheid zijn noodzakelijk;
 Minimaal 2 jaar werkervaring in de industriële schoonmaak;
 Minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring;
 Goede computervaardigheden;
 Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.
Aanbod Niet alleen onze taarten, maar ook onze mensen voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen. Bij Maître Paul is er ruimte voor dynamiek, persoonlijke
aandacht, ontwikkeling en een prettige werkomgeving. De bedrijfscultuur is
informeel en stelt zelfstandigheid en initiatief op prijs. Een marktconform
beloningspakket maakt dit aanbod compleet.
Informatie Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de afdeling
Human Resources, telefoonnummer 013-5951000.
Reageren Graag ontvangen wij van jou een motivatiebrief en Curriculum Vitae.
Deze kun je richten aan mail: personeelenorganisatie@maitrepaul.com
Note voor recruitmentbureaus: we werken met zorgvuldig geselecteerde bureaus. Acquisitie op basis van deze
vacature is niet zinvol noch gewaardeerd. Het verzenden van ongevraagde profielen zal betekenen dat deze kandidaten
worden behandeld als directe sollicitaties.

