
 
 

Proces operator (40 uur) – Joannusmolen BV 

 
Joannusmolen is een snelgroeiend en toonaangevend bedrijf en staat voor hoge kwaliteit biologische 
(baby)voeding. Als eerste gecertificeerde biologische producent van Nederland heeft Joannusmolen 
een rijke geschiedenis en diepgaande kennis over waardevolle biologische graanproducten en de 
toepassingen van granen in babyvoeding, tussendoortjes en snacks.  Momenteel maakt 
Joannusmolen een versnelde groeifase door, gedreven door de vraag naar innovatieve producten en 
een gezonde gedrevenheid naar verdere (internationale) uitbereiding. Door onder andere een 
toenemende complexiteit van groeiende product-, klant-, en marktcombinaties en door een totaal 
assortiment te bieden kan Joannusmolen deze groei realiseren. 
 
Om de performance binnen Joannusmolen steeds verder te verbeteren is zij op zoek naar een ervaren 
Proces operator met de juiste capaciteiten en drive om samen met collega’s de productiviteit en 
kwaliteit binnen de productie te waarborgen.  

 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

• Zorgdragen voor het produceren van kwalitatieve producten op de lijnen op basis van een 
receptuur en kwaliteitseisen 

• Het bewaken van de productiviteit met betrekking tot de uit te voeren orders 

• Het zelfstandig verhelpen van zowel kleine als grote blokkades en storingen aan machines   

• Zoeken naar continue verbetering binnen het productieproces om de output te optimaliseren 

• Toezien op en uitvoeren van de kwaliteitscontrole van de eigen productie en de productie van 
collega’s  

• Het toezien op en het opvolgen van de veiligheidsinstructies en procedures bij het uitvoeren 
van de werkzaamheden 

• Mede verantwoordelijk voor orde, netheid en veiligheid zoals een schone en overzichtelijke 
werkvloer in en rond de productieafdeling 

• Uitvoeren schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur conform 
voorschriften  

• Nauwe samenwerking met de afdeling NPD bij het uitvoeren van diverse testen  
 
Kwalificaties 

• MBO werk- en denkniveau 

• In het bezit van een VAPRO diploma, of vergelijkbaar, is een pre 

• Beschikken over technische kennis, inzicht en vaardigheden 

• Leergierig, proactief, probleemoplossend  

• Kennis van de HACCP eisen 

• Goede beheersing van de Nederlandse of Engelse taal in woord en geschrift 
 
 
Interesse? 
Ben jij die enthousiaste en gedreven collega die wij zoeken? Stuur dan jouw CV met motivatiebrief, 
onder vermelding van de vacaturenaam, ter attentie van Irma Arts naar HR@joannusmolen.nl.  

mailto:HR@joannusmolen.nl

