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.
Tropicana Zeebrugge behoort tot de wereldwijde bedrijvengroep PepsiCo, en staat garant voor duurzame groei en uitdagende
toekomstperspectieven. Wij zijn gespecialiseerd in het afvullen van vruchtendranken op basis van vers fruitsap.
De vestiging in Zeebrugge werd opgestart in 2003 en heeft een team van 225 medewerkers. Wij zijn toonaangevend op vlak van processen en
technologie.

Technische Operatoren
3 - Ploegenstelsel
Context en Uitdagingen
De afdeling Filling & Packaging staat in voor het afvullen en verpakken van onze vruchtensappen.
Als operator sta je in voor de bediening en bewaking van de goede werking van de een machine en randinstallatie, zodat gevulde drankkartons
of PET flessen verpakt worden in gesloten dozen volgens de opgegeven planning binnen de vooropgestelde kwaliteit en rendement eisen.
•

Je bestuurt een volautomatische verpakkingsruimte met PLC-gestuurde machines.

•

De installatie opstarten en stilleggen, reinigen, ombouwen voor de verschillende verpakkingsformaten en de procesparameters
bijsturen.

•

Pro-actief signaliseer je afwijkingen in het productieproces en grijpt in.

•

Je registreert productie- en kwaliteitsgegevens en rapporteert aan je Front Line Manager

•

Je staat in voor de hygiëne en veiligheid van de productieruimte, en draagt zo bij tot het realiseren van de kwaliteitszorg.

Profiel
•

Je hebt bij voorkeur een technische opleiding genoten (A2-A3) en hebt relevante werkervaring in een productieomgeving

•

Je bent technisch ingesteld en je hebt interesse in de voedingssector

•

Je werkt hygiënisch en kwaliteitsbewust

•

Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en beschikt over logisch inzicht – en denkvermogen

Ons Aanbod
Tropicana vervoegen betekent een toegewijd team vervoegen waar innovatie en vooruit denken worden gestimuleerd. 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! We moeten dus van tijd tot tijd uitleven.
Plezier is zeker deel van onze cultuur.

Geïnteresseerd?
Check onze website www.pepsico.be. Voor meer informatie contacteer: Sandra Rotsaert, Talent Acquisition Advisor via
jobs.zeebrugge@pepsico.com of bel naar 0476/86 75 62.
Tropicana – Jozef Verschaveweg 131 – 8380 Zeebrugge

