Wat doen wij?
Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf dat actief is in de levensmiddelen
sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische
consumentenproducten. Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ondanks dat we 35 jaar bestaan,
heerst er binnen Joannusmolen een start-up mentaliteit. Daarnaast ervaren we een continue drive om
vanuit kansen en technologische ontwikkelingen, met innovatieve producten op de markt te komen om
onze consument te verrassen!
Wie zijn wij?
Wij zijn een informeel team en werken hard om onze doelen te bereiken, maar we houden ook van
gezelligheid. Zo hebben we een actieve personeelsvereniging die uitjes organiseert en luiden we
jaarlijks de zomer in met een barbecue voor het hele team en hun partners en kinderen. Juist doordat
we een overzichtelijk bedrijf hebben, zijn de communicatielijnen kort, kent iedereen elkaar en kunnen
we zo bij elkaar binnen lopen op de productievloer of kantoor.
Wie zoeken wij?
Door de groei van internationale afzetmarkten en de bijbehorende ambitie van onze organisatie, willen
we uitbreiden met meerdere:

Machine Operators (verpakken)
(40 uur, twee- of drieploegendienst)
Wat ga jij doen?
In de functie van Machine Operator ben je verantwoordelijk over de gehele productielijn voor het
verpakken van zakjes en dozen en het optimaal functioneren van de diverse verpakkingsmachines in
twee- of drie ploegendienst.
• Je stelt alle machines in en zorgt dat de ingestelde machines allemaal productief zijn.
• Als er een storing voorkomt los jij die op.
• Ook regel je de tijdige aan- en afvoer van producten en verpakkingsmaterialen.
• Je geeft werkinstructies aan de productie medewerkers en inpakkers binnen je groep en
verzorgt de productie-administratie.
• Altijd hou je de kwaliteit scherp in de gaten zodat alles wat uit jouw lijn komt van topkwaliteit
is.
Wie ben jij?
• Je hebt een technische VMBO / MBO-opleiding of VAPRO of vergelijkbaar.
• Jij bent iemand die de handen uit de mouwen wil steken, probleemoplossend en zelfstandig
kan werken.
• Je bent nauwkeurig en orde en netheid staan bij jou hoog in het vaandel. Daarnaast heb je
een pro-actieve houding en ben je flexibel.
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Engels is een
pré.
• Werkervaring met verpakkingsmachines en/of in de voedingsmiddelenindustrie is een pré
• Tot slot, voel je je thuis in een informeel bedrijf waar vrijheid en verantwoordelijkheid hand in
hand gaan.
Wat wij bieden:
Een veelzijdige, zelfstandige functie in een dynamische organisatie met een passie voor biologische
food! Je wordt onderdeel van een enthousiast informeel team dat dagelijks bezig is met het bouwen
aan een mooi bedrijf. Wij bieden een zeer afwisselende functie binnen een internationaal
georiënteerde en informele organisatie met duurzame uitgangspunten, waarbij vrijheid en
verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Uiteraard zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform de zwaarte van de functie en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Interesse?

Ben jij die fijne collega die wij zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV met sollicitatiebrief, onder
vermelding van de vacaturenaam, ter attentie van mevr. Wendy Kruikemeijer, HR Manager,
HR@joannusmolen.nl
Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website www.joannusmolen.com en voor
inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de heer Pepijn Thönissen, Productiemanager tel.nr:
+31 (0)485-330600.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

