
                                                        

Is op zoek naar een 

ZONEVERANTWOORDELIJKE  INPAKAFDELING  IN 2 PLOEGEN 

 

Guylian is een Belgische producent van chocoladespecialiteiten, gekend voor de iconische 

chocolade Zeevruchten met overheerlijke hazelnoot pralinévulling. Naast deze Zeevruchten 

omvat het assortiment van Guylian nog allerlei andere producten zoals pralines, truffels en 

tabletten. Sinds het begin van Guylian in 1958 is het hoofdkantoor gelegen te Sint-Niklaas 

waar zo’n 175 mensen tewerkgesteld zijn. Hier is ook de productiesite gelegen waar dagelijks 

zo’n 75 ton Guylian chocolaatjes gemaakt worden. Deze chocolaatjes worden wereldwijd 

verkocht in meer dan 100 landen. 

Je komt terecht in een bedrijf met ambitieuze groeiplannen waar we voornamelijk ingezet hebben op een volledige 

rebranding, een sterk verhaal rondom duurzaamheid en groeikansen voor het merk in België en de rest van de 

wereld.  

Takenpakket: 

-  aansturen van medewerkers in de verantwoordelijke verpakkingszone 

- controleren van de uitvoering van de verschillende werkzaamheden 

- toezicht houden op de operationaliteit en controleren van het verpakkingsproces 

- bewaken van de kwaliteit van de verpakte producten en zelf deelnemen aan de dagelijkse werkzaamheden 

Profiel: 

- je bent stipt en je werkt nauwkeurig  

- je hebt zin voor verantwoordelijkheid  

- je bent bereid in ploegen te werken je spreekt goed Nederlands 

Werkervaring:  

- Je hebt een eerste ervaring als lijnverantwoordelijke, ervaring met voeding is een plus  

Wat wij jou bieden: 

- Je komt terecht in een enthousiast team van vakmensen dat de hoogste kwaliteit nastreeft. Voor deze 

gevarieerde job voorzien wij een interne opleiding. Naast een vast contract en werkzekerheid wordt een 

mooi salarispakket met extralegale voordelen voorzien.  Wij stimuleren interne doorgroeimogelijkheden. 

- Pensioenspaarplan en hospitalisatieverzekering 

- Fietsvergoeding en mogelijkheid tot fietslease  

- 20 vakantiedagen per jaar + 6 extra dagen (ADV), collectieve sluiting tijdens de laatste 3 weken van juli 

- Per 5 jaar anciënniteit krijg je 1 extra verlofdag 

- Kwalitatief onboardingstraject met een uitgebreid opleidingsprogramma  

- 2-jaarlijks personeelsfeest & jaarlijkse BBQ 

- Leuke attenties voor Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, en korting op onze heerlijke chocolaatjes in onze 

personeelswinkel 


