Vind jij het gaaf om met machines te werken? Om ervoor te zorgen dat
deze spik-en-span zijn voor een nieuwe productiedag? Om te zorgen voor
een schone en veilige productieomgeving? Samen met jouw team draag
je bij aan een van de belangrijkste processen van kwalitatief hoogstaande
voedselproductie. Ter uitbreiding van ons team hebben wij een vacature
voor een nieuwe collega:

INDUSTRIEEL SCHOONMAKER (M/V)
(fulltime)
Binnen de voedingsmiddelenindustrie draait alles op ieder moment van de
dag om hygiëne en kwaliteit. Als Industrieel Schoonmaker ben je
verantwoordelijk bent voor het reinigen en desinfecteren van de gehele
productiefabriek, dus vloeren, wanden, productiemachines en al het
kleine materiaal. Samen met jouw collega’s zorg je dat de fabriek
productie klaar is.
Je komt te werken op de afdeling Hygiënische Dienst, deze bestaat uit
een Manager, 2 Coördinatoren en medewerkers Industriële Schoonmaak.
De werkzaamheden zullen verricht worden in een 2 ploegendienst met
bereidheid tot het werken in een 3 ploegendienst.
Profiel
 Ervaring in een productie omgeving;
 Kennis van machine onderhoud;
 Zelfstandigheid en nauwkeurigheid zijn noodzakelijk;
 Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als
geschrift.

Over ons
Maître Paul B.V. heeft zich ontwikkeld tot één van de grotere industriële
patisserie banketbakkerijen van Europa. In Tilburg werken dagelijks
ongeveer met 200 medewerkers om zo efficiënt en kwalitatief
hoogwaardig mogelijk patisserieproducten te realiseren. Maître Paul B.V.
maakt onderdeel uit van het familiebedrijf Châteraisé. Châteraisé is een
merknaam op het gebied van exclusieve patisserie in Japan.
Wij zijn als bedrijf en als werkgever continue in beweging. We hebben
een informele bedrijfscultuur en er is aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling en groei. Wil je meer weten over ons? Ga dan naar onze
website voor meer informatie en een overzicht van onze actuele
vacatures: www.maitrepaul.nl/corporate/werken-bij-maitre-paul .
Wat bieden wij
Niet alleen onze producten, maar ook onze mensen voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen. Er is ruimte voor dynamiek, persoonlijke
aandacht, opleiding, ontwikkeling en een prettige werkomgeving. Een
marktconform beloningspakket maakt dit aanbod compleet.
Interesse?
Graag ontvangen wij van jou een uitgebreide motivatiebrief en curriculum
vitae. Deze kun je richten aan de HR afdeling van Maître Paul B.V.:
personeelenorganisatie@maitrepaul.com
Vragen?
Ben je enthousiast geworden maar zou je nog meer informatie willen, dan
kun je contact opnemen met de afdeling HR via telefoonnummer 0135951000.
Noot 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.

