Citrique Belge in Tienen is op zoek naar
HEFTRUCKCHAUFFEURS voor ons ZOMERPROJECT
Citrique Belge NV produceert sinds 1930 citroenzuur op de site van Tienen. Het bedrijf is één van de
grootste producenten van citroenzuur met ongeveer 10% van de wereldproductie. Sinds oktober
2010 maakt het bedrijf deel uit van de Duitse groep ADCURAM.
Citroenzuur is een veelzijdig product. Zo kan het zonder risico’s worden gebruikt in de voedings- en
de farmaceutische industrie. Het wordt ook als smaakversterker gebruikt in softdrinks,
vruchtensappen, snoep, etc. Het fungeert als antioxidant in vleeswaren en ingeblikt groenten/fruit
om bederf tegen te gaan.
In de afdeling Fermentatie is men op zoek naar heftruckchauffeurs:
De voornaamste verantwoordelijkheden omvatten:
 Plaatsen van aluminiumschalen in kamers met behulp van de heftruck
 Controle van overgebleven myceliumresten in de schalen
 Rechtplooien of vervangen van slechte schalen
 Waterpas zetten van de stapels a.h.v. een waterpas en spie
 Vullen van de schalen met melasse a.h.v. een vultoren
 Eventuele blokkage in de buisjes van de vultoren vrijmaken
 Leeghalen van de kamers: schalen uitgieten en wassen
Profielvereisten:
 Verantwoordelijkheidszin, proactief
 Correcte werkmentaliteit, goede inzet
 Handen durven vuil maken
 Fysiek zwaarder werk aankunnen (stapel heffen om te spieën, bovenste stapels correct
plaatsen, vulinstallatie ontkoppelen en verplaatsen)
 Geen problemen hebben met warme en vochtige werkomgeving
 Zeer goede kennis hebben van de Nederlandse taal
 Bereid zijn in een volcontinuysteem te werken (inclusief feestdagen en weekends)
 Een goede dosis heftruckervaring hebben. Heftruck rijden bij de Fermentatie is heel
uitdagend (natte vloeren, smalle gangen, nauwkeurige manoeuvres).
 Minstens A3 –niveau (i.e. beroepsonderwijs).
 Geen volledige weken verlof gepland hebben in de periode juni tot en met half september
Wij bieden:
- Volcontinu-uurrooster: i.e. ochtendploeg van 5-13u, middagploeg van 13-21u, nachtploeg van
21u-5u)
- Een aantrekkelijk salaris
- Flexibele opstartdatum
- In eerste instantie een tijdelijke job tot en met half september. Afhankelijk van de mogelijkheden
op dat moment eventuele langere tewerkstelling met zicht op vast werk.
- Een stimulerende en hoogtechnologische werkomgeving binnen een onderneming die
competitief wil blijven op de wereldmarkt.
Interesse?
Stuur dan uw motivatiebrief met uitgebreid CV naar Citrique Belge N.V., Human Resources,
Pastorijstraat 249, 3300 Tienen, of bij voorkeur via email naar: HR@citriquebelge.com

