Van Ballegooijen Foods (www.vanballegooijenfoods.nl) is een familiebedrijf dat bestaat uit
productiebedrijven in de foodsector. De werkmaatschappijen zijn actief in zowel de zuivelals bakkerijsector. Wij beleveren klanten uit de voedingsindustrie, foodservice en retail in
Nederland, Europa en wereldwijd. In totaal dragen meer dan 130 enthousiaste
medewerkers verdeeld over twee vestigingen bij aan het succes van Van Ballegooijen
Foods.
Royal VIVBuisman is een allround specialist in melkvet producten. Een breed assortiment
producten wordt geproduceerd in onze moderne fabriek in Zelhem. In Wijk en Aalburg
maken we producten voor foodservice en consumentenproducten, zoals de 3D boterfiguren
die met name rond Kerst en Pasen verkrijgbaar zijn in supermarkten door heel Europa.
Hofleverancier Van der Pol is een familiebedrijf dat is opgericht in 1885 en zich sinds 1975
bezighoudt met de productie van diepgevroren deegwaren. In 2016 zijn de boterproducten
overgedragen aan zustermaatschappij Royal VIVBuisman en richt Van der Pol zich volledig
op de productie van het perfecte deeg. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke groei van de
verkoop, met name in het buitenland. We zijn marktleider in Nederland en verkopen onze
producten over de hele wereld.
Achter het succes van de organisatie staat een team van enthousiaste medewerkers.
Allemaal verschillend, maar met een aantal duidelijke overeenkomsten. We delen de passie
voor ons werk en de focus op onze missie. Ons motto is niet voor niets: ‘Samen werkt het!’
Voor onze organisatie Van der Pol zijn we op zoek naar een enthousiaste

Operator
(40 uur per week, Wijk en Aalburg)

De functie omvat onder andere de volgende taken:
▪ Instellen en bedienen van (geautomatiseerde) apparatuur;
▪ Controleren van de machine-instellingen conform de recepturen en
productieopdrachten;
▪ Het oplossen en voorkomen van mechanische en elektrotechnische storingen;
▪ Verantwoordelijk voor kwaliteit en output van de geproduceerde producten;
▪ Verplaatsen van pallets/gereed product met behulp van heftruck;
▪ Invullen van productieformulieren t.b.v. het proces en kwaliteit;
▪ Controle van de coderingen van zowel in- als uitgaande goederen;
▪ Verrichten van reinigingswerkzaamheden van de werkplek en installaties.
Functie-eisen:
▪ Opleiding op MBO 2/3 niveau, bij voorkeur op het gebied van Brood en Banket of
op het gebied van proces- of levensmiddelentechnologie;
▪ Enige jaren werkervaring in de levensmiddelenindustrie en/of in een
productieomgeving;
▪ Het in het bezit zijn van een heftruckcertificaat is een pré;
▪ Werken in 2/ 3 ploegen (geen weekenden).
Wat bieden wij?
Kansen voor iedereen binnen de organisatie: om te leren, te groeien en plezier te
hebben. Daarnaast bieden wij opleidingsmogelijkheden, vertrouwen, toffe collega’s en
een marktconform verloningspakket.

Solliciteren
Voldoe jij aan de vacature eisen en wil je werken in een enthousiast team, een belangrijke
bijdrage leveren aan een steeds verder groeiend bedrijf, plezier in je werk hebben en
samen successen vieren? Stuur dan jouw CV en motivatie uiterlijk 01-10-2021 naar
Marjolein Arends, arends@vanballegooijenfoods.nl
Meer weten over onze bedrijven? Via de website www.vanballegooijenfoods.nl vind je een
overzicht van het brede assortiment producten.

