Citrique Belge in Tienen zoekt
een tijdelijke dagoperator voor pers-en stapelwerk
Citrique Belge NV produceert sinds bijna 100 jaar citroenzuur op de site van Tienen. Het bedrijf is één van de grootste
producenten van citroenzuur met ongeveer 4% van de wereldproductie.
Citroenzuur wordt gebruikt als
smaakversterker in frisdrank, vruchtensap, snoep, conserven en gelatineuze producten. Het wordt ook gebruikt als
antioxidant in bereide vleeswaren en fruit en groenten in blik. Bovendien stabiliseert citroenzuur de pH in
bruistabletten, conserven, gelatine en poetsproducten. Het wordt ook gebruikt als bindmiddel in detergenten en het
bindt ook met zware metalen in voedselbereidingen.
Voor onze afdeling Fermentatie zijn we op zoek naar tijdelijke Dagoperator voor het persen en stapelen van
aluminiumschalen. Deze operatoren rapporteren aan de Ploegleider.

Voornaamste taken/opdrachten:







Aluminium platen van 8 kg & 12 kg met een diameter van 120 cm in een pers plaatsen;
De geperste schaal uit de pers verwijderen en in pakken zetten;
Tussentijds controleren op het verloop van het persen, eventueel tussentijds onderdelen reinigen;
Een schalentoren opbouwen met schalen en stoppen tot 2 m of 2m40 hoog. Hiervoor gebruikmakend van
een platform en een heftruck;
Stapels schalen verplaatsen met behulp van een heftruck;
Aan het einde van de dagtaak de werkzone schoonmaken.

Jouw profiel:








Je hebt een goede fysiek en houdt van actief bezig zijn: bukken, heffen en tillen in een warme omgeving
gebeurt dagelijks;
Je bent bereid een heftruckopleiding te volgen indien je nog geen attest hebt;
Je hebt bij voorkeur een secundair diploma;
Je bent een teamplayer, maar nog meer een duo-speler. Je vindt het belangrijk dat je als collega’s op
elkaar kan rekenen en elkaar helpt;
Je werkt zeer veiligheidsbewust (slecht gestapelde schalen kunnen levensgevaarlijk zijn);
Je hebt oog voor kwaliteit en werkt graag nauwkeurig;
Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands.

Ons aanbod:





Een tijdelijke opdracht van +/- 3 maanden in de dapploeg om het team te versterken. Het werkschema is
van ma-do van 7u30 tot 16u en op vr van 7u30 tot 15u30;
Ook al eindigt deze interimopdracht, goede medewerkers laten we niet snel gaan. Afhankelijk van de
noden in het bedrijf én de klik met jou als medewerker, kan je nadien gecontacteerd worden voor
eenzelfde of een andere opdracht;
Een mooi verloningspakket aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques.

Interesse?
Stuur uw motivatiebrief met uitgebreid CV alsook een kopij van je diploma en heftruckattest naar Citrique Belge N.V.,
Human Resources, Pastorijstraat 249, 3300 Tienen, of bij voorkeur via email naar: HR@citriquebelge.com.

