Mr. Mallo zoekt:
Een nieuwe Operator voor onze Inpak afdeling in Hoogezand.
Je job…
Als Operator van de afdeling Inpak ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het verpakken
van Marshmallows. Je hebt de laatste visuele controle van de goederen voor deze naar de klant
vertrekken. Hierbij ben je medeverantwoordelijk om de zakjes van de inpakmachine te controleren en
te corrigeren indien nodig.

Je ben bezig met…
•
•
•
•
•

De gehele inpaklijn op te starten en deze correct in te stellen en medewerkers te instrueren.
De verschillende machines om te bouwen.
Kleine (technische) storingen op te lossen.
Het uitvoeren van kwaliteitscontroles.
De productieplanning nauwkeurig op te volgen.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•

Een positief ingestelde nieuwe collega die vooruit kan denken en prioriteiten kan stellen.
Je hebt ervaring als inpakker of operator. Ervaring in de voedingssector is een pluspunt.
Je kan zelfstandig werken en durft keuzes te maken.
Je kan in 2 ploegen werken en in de toekomst eventueel in 3 ploegen.

Wat bieden wij jou…
•

Een aangename werkomgeving in een snoepfabriek… die je alle ruimte geeft om je talenten te
ontwikkelen en zelf initiatieven te nemen.

•

Je geniet de volle steun van een no-nonsense organisatie.

•

Dit alles aangevuld met een competitief loonpakket, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en
een leuk team dat samen met jou elke dag opnieuw op een aangename manier probeert hun
steentje bij te dragen aan Mr. Mallo.

Heb jij interesse? Dan zien wij graag je sollicitatie tegemoet!
Mail je CV en motivatiebrief naar hr.hgz@mrmallo.com of bel 0598-204041.

Wie zijn wij?
Mr. Mallo is opgericht in 1907 en produceert vandaag de dag meer dan 19.500 ton marshmallows per
jaar. Dit verspreid over 4 moderne productielocaties in Europa.
Mr. Mallo is voor de retailers wereldwijd dé partner die een oplossing biedt voor al hun private label
marshmallow projecten.
Elk marshmallow project – van B2C tot B2B – wordt professioneel begeleid door een ervaren team met
slechts 1 doel, 100% klantentevredenheid.
Als een van de grootste Europese marshmallowfabrikant, investeert Mr Mallo intensief in producten
met toegevoegde waarde (suikervrij – vegan – 30% verlaagd in suiker – omhuld met echte Belgische
chocolade). Hierdoor kunnen onze klanten (supermarkten, gespecialiseerde zoetwarenwinkels,
groothandels en zelfs apotheken) het volle potentieel van hun marshmallow categorie benutten.
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