
 
 

 
 
Door de groei van internationale afzetmarkten en de bijbehorende ambitie van onze organisatie, willen 
we ons productie team uitbreiden met meerdere enthousiaste collega’s! 
 
 

Proces operator extruder (40 uur - ploegendienst) 
 
De functie 

 Je produceert producten op onze extruders op basis van een receptuur en bent in staat de 
juiste instellingen te vinden om het productieproces in controle te houden. 

 Je bent in staat blokkeringen en storingen in het productieproces te voorkomen en te 
verhelpen. 

 Je draagt zorg voor de juiste kwaliteitscontroles op de producten en machines en voert deze 
volgens protocol uit. 

 Je levert een bijdrage aan het optimaliseren van het productieproces en de productkwaliteit. 

 Je voert volgens voorschriften schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur 
uit. 

 Je kent alle procesconfiguraties van de extruders en bijbehorende machines van de 
productielijnen. 

 Je vertaalt ideeën voor nieuwe producten naar concreet eindproduct en werkt hierbij nauw 
samen met de afdeling productontwikkeling. 
 

Jouw profiel  

 Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau. 

 Beschikt per voorkeur over een Vapro A of Vapro B diploma. 

 Je bent flexibel inzetbaar in een dag-, tweeploegen- of drieploegendienst. 

 Je hebt minimaal twee jaar werkervaring in de voedingsbranche als operator. 

 Je bent op de hoogte van HACCP eisen en beheerst de Nederlandse taal. 

 Je bent leergierig, ziet werk liggen en kunt zelfstandig werken. 

 Wij zouden het leuk vinden als je affiniteit hebt met duurzame en biologische producten. 
 
 

De organisatie 
Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf dat actief is in de levensmiddelen 
sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische consumenten-
producten. Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ondanks dat we ruim 35 jaar bestaan, heerst er 
binnen onze organsatie 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! Wij zijn een informeel team en werken hard om onze doelen te bereiken, 
maar we houden ook van gezelligheid. Juist doordat we een overzichtelijk bedrijf hebben, zijn de 
communicatielijnen kort en kent iedereen elkaar. Kijk voor meer informatie op www.joannusmolen.nl  
 
Interesse? 
Ben jij die enthousiaste collega die wij zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV met motivatiebrief, 
onder vermelding van de vacaturenaam, ter attentie van Irma Arts naar HR@joannusmolen.nl.  

http://www.joannusmolen.nl/
mailto:HR@joannusmolen.nl

