Pepsi, Duyvis, Lays, Doritos, Tropicana,… Je kent ze wel, producten met naam en faam. Meer nog, je hebt ze ongetwijfeld in je koel – en
voorraadkast staan. Sterke merken, dat vraagt om straffe medewerkers. Daarom geven we onze mensen alle kansen om hun
verantwoordelijkheid te nemen en door te groeien.
Veurne Snack Foods behoort tot de wereldwijde bedrijvengroep PepsiCo, en staat garant voor duurzame groei en uitdagende
toekomstperspectieven.
Wij zijn gespecialiseerd in het produceren en verpakken van chips (Lays) en snacks (Doritos, Smiths, Bugles, Chipito,...). Wij zijn
toonaangevend op vlak van processen en technologie met 8 productielijnen en een team van 480 medewerkers.

LOGISTIEK OPERATOR
2-ploegen / vaste nachtploeg / 24/7-ploeg
FUNCTIE
Hij/zij verzekert de ononderbroken werking van de gehele outboundzone (alle conveyors, manuele en automatische paletisatie, wikkelaars en
labelaars, hoogbouw, shuttlebanen, dozentransport, ...) door het verrichten van curatief en preventief basisonderhoud en door het verrichten
van de nodige jobgerelateerde administratieve taken.

TAKEN







Hij/zij verhelpt storingen en problemen in de installaties, opdat stagnatie tot een minimum beperkt blijft: lokaliseren van storingen en
stellen van diagnose; heropstarten van installaties na interventie; bijhouden en registreren van storingen in de afdeling; laden van
vrachtwagens en palletopzet m.b.v. heftruck;
Hij/zij volgt de geautomatiseerde in- en uitvoer van goederen op in het magazijn en verricht de nodige administratieve bijsturing, om
een vlotte en correcte werking te verzekeren;
Hij/zij ondersteunt Technical Services door: voorstellen en uitwerken van technische verbeteringswerken; assisteren bij het verrichten
van meer omvangrijke herstellingen en opdrachten;
Hij/zij verleent service en geeft richtlijnen aan het magazijnpersoneel inzake gebruik van de installaties, om bij te dragen tot een
optimale productkwaliteit en een minimale productieverstoring;
Hij/zij respecteert de bedrijfs-, milieu-, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften (waaronder GMP, HACCP-vereisten, FSSC22K-norm en
AIB-eisen).

PROFIEL
Gemotiveerde kandidaten die:

beschikken over een technisch diploma of gelijkwaardig zijn door ervaring;

zelfstandig kunnen werken, flexibel en stressbestendig zijn;

de Nederlandse taal beheersen;

vlot met PC kunnen werken;

geen probleem hebben met werken op hoogte;

bij voorkeur een heftruckattest bezitten.

Ons Aanbod
PepsiCo vervoegen betekent een toegewijd team vervoegen waar innovatie en vooruit denken gestimuleerd wordt. Je werkt in een informele,
snelle en internationale cultuur waar kansen voor persoonlijke ontwikkeling en leermogelijkheden ruim zijn. Wij streven ernaar om een open
en transparant bedrijf te zijn waar iedereen uitgenodigd wordt om deel te nemen. We streven hoog!

Geïnteresseerd?
Check onze website www.pepsico.be en solliciteer online.
Voor meer informatie contacteer Sandra Rotsaert, Talent Acquistion Manager via jobs.veurne@pepsico.com of bel naar 0476/86 75 62.

