zoekt
heftruckchauffeurs (volcontinu)
Citrique Belge NV produceert sinds 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, antioxidant, stabilisator
en bindmiddel in voedselbereidingen en andere toepassingen.
De heftruckchauffeurs vervoeren stapels aluminium schalen naar (vullen) en van (uithalen) de
fermentatiekamers zodat de continuïteit van het fermentatieproces is gewaarborgd en de vooropgestelde
productie-opbrengst wordt gerealiseerd binnen de gestelde normen t.a.v. kwantiteit, kwaliteit, milieu,
veiligheid en omgeving.

Voornaamste taken/opdrachten:







De fermentatiekamer vullen met stapels aluminium schalen. Hiervoor een heftruck (met
klemmen)gebruiken. Door de afdragende vloer in deze fermentatiekamer dient de stapel onderstut te
worden met een spie zodat hij waterpas komt te staan;
Vultoren bedienen, spoelen en demonteren;
Bij het ledigen/uithalen van de fermentatiekamers de myceliumvellen, verkregen na fermentatie,
geautomatiseerd verwijderen uit de schalen en de stapels in de wasinstallatie reinigen;
Schoonmaken van de kamer en vullersgangen;
Controleren van de intactheid van de schalen en indien nodig vervangen;

Jouw profiel:










Je behaalde bij voorkeur een secundair diploma;
Bij voorkeur, heb je reeds een heftruckattest. Indien je geen attest hebt, maar wel heftruckervaring,
kan je via onze partners je attest behalen;
Heftruckervaring is een groot pluspunt omwille van smalle doorgangen en natte ondergrond;
Je hebt een goede fysiek (veel op/af heftruck stappen in een warmere werkomgeving);
Je bent stipt, betrouwbaar, sociaal en een echte teamplayer;
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel;
Je volgt de veiligheidsregels;
Je staat open voor opbouwende kritiek;
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.

Ons aanbod:
Filevrij werken in een bedrijf met aandacht voor de juiste work-life balance. Een gevarieerde job in een
volcontinu uurrooster (werkreeksen van 7 dagen met alternerend vroege (5u-13u), late (13u-21u) en nachtshift
(21u-5u)). Een aantrekkelijk salaris aangevuld met een mooi pakket aan extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques etc. Werkplezier verzekerd met o.a. welgemeende appreciaties zoals ijsjes op hittedagen,
een jaarlijkse teambuilding, alsook ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze zoals yoga,
middagwandelingen, ping-pong- & kickertafels, en etc.
In eerste instantie word je ingezet als uitzendkracht ter vervanging van een afwezige vaste medewerker. Goede
medewerkers laten we echter niet zo snel gaan. Afhankelijk van de noden én de klik met jou als medewerker, kan
dit een opdracht worden met optie op een vast contract;

Word jij onze nieuwe collega?
Mail je motivatiebrief met uitgebreid CV naar HR@citriquebelge.com
Of stuur dit naar Citrique Belge N.V., Human Resources, Pastorijstraat 249, 3300 Tienen

