CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V., gevestigd in Sint-Niklaas, is sinds meer dan 50 jaar een belangrijke
producent van fijne Belgische chocoladespecialiteiten en pralines. Sinds Juli 2008 maakt Guylian deel
uit van Lotte Confectionery, één van de belangrijkste spelers in o.a. de confiserie- en voedingssector
in Zuid-Korea en Japan. Guylian is in de eerste plaats wereldwijd bekend en geliefd om zijn
verrukkelijke Zeevruchten in Belgische witte, donkere en melkchocolade met hazelnootpraliné
vulling. Ze worden verkocht in meer dan 100 landen, in supermarkten, chocoladespeciaalzaken en in
taksvrije winkels op luchthavens. Guylian maakt een omzet van 80 miljoen €. Guylian biedt ook een
ruim assortiment pralines, truffels, individueel verpakte luxe chocolade specialiteiten, repen en
tabletten. Dankzij de unieke combinatie van de beste ingrediënten, in huis bereide vullingen,
efficiënte productiemethodes, gemotiveerd personeel, doorgedreven kwaliteitscontroles en een
goed georganiseerde logistiek, is Guylian vandaag een internationaal toonaangevend Belgisch merk
van chocoladespecialiteiten. Voor de logistieke afdeling is men op zoek naar een (m/v)

OPERATOR voor de CHOCOLADE INSTALLATIES
Functie
* Je bent verantwoordelijk voor het instellen en besturen van de productielijn
* Je bewaakt de productieparameters (snelheid, temperatuur, ...) en stuurt afwijkingen bij
* Je volgt het aanmaak-, bereidings-, inpak of afvulproces nauwgezet op
* Je het aandacht voor kwaliteit in elk aspect van het productieproces
* Je werkt mee aan een optimaal rendement en een minimaal verlies
* Reinigen van de productielijn
Profiel
* Je bent bereid om in 3- ploegenstelsel te werken en je hebt voldoende technisch inzicht om in een
geautomatiseerde productieomgeving te functioneren.
* Je kan nauwkeuring werken en je past steeds strikt de hygiëne- en veiligheidsregels toe.
* Je werkt zelfstandig, ziet werk en bent collegiaal ingesteld
* Kennis van chocoladeverwerking en ervaring in de voedingsindustrie is een pluspunt.

Ons aanbod:

We bieden jou een boeiende job in een dynamische en goed georganiseerde afdeling met
ruimte voor persoonlijk initiatief ♦ aantrekkelijk loon volgens inzet en ervaring ♦ interne
opleiding voorzien.
Interesse?
Stuur uw gedetailleerd CV dan naar Chocolaterie Guylian N.V., ter attentie van Hilde Deweirdt,
Europark Oost 1,
9100 Sint-Niklaas
email: hilde.deweirdt@guylian.be

