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Buiteman bv is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de productie van luxe zoutjes. Wij leveren o.a. aan diverse internationale 

retailers, onder eigen merk en private label. Onze bedrijfscultuur is informeel, nuchter en slagvaardig. Het succes van de producten 

is een combinatie van gebruik van grondstoffen van een hoge kwaliteit, familie recepten en traditionele bereidingsmethoden, 

gecombineerd met hedendaagse technieken.

Momenteel heeft Buiteman bv een vacature voor 

Meewerkend leidinggevende inpakafdeling met verstand van techniek m/v (fulltime)

Functie & Taken
In deze functie ben je werkzaam op onze inpakafdeling, waar we gereed product met behulp van diverse (flexibel inzetbare) 

inpakmachines inpakken. Als leidinggevend operator bereid je de inpakwerkzaamheden aan de hand van werkorders voor, ben je 

verantwoordelijk voor het goed draaien van de lijnen en zorg je voor een veilige en efficiënte bezetting van je collega’s. Je werkt 

goed samen met zowel collega’s als bedrijfsleiding. Je voorkomt storingen en lost technische mankementen zelfstandig en vlot op. 

In samenwerking voer je (periodiek) onderhoud uit. Omdat wij niet over een interne TD beschikken, wordt van  je verwacht dat je 

beschikt over een redelijk tot goede kennis van elektrotechniek, hydrauliek en pneumatiek.

Profiel
Wij zoeken een enthousiaste collega met (5 jaar) relevante werkervaring. Wat zoeken we verder?

• Relevante ervaring opgedaan in een productieomgeving, bij voorkeur in de voedingsmiddelenindustrie

• Aantoonbare kwaliteiten t.a.v. het aansturen van collega’s

• Aantoonbare technische vaardigheden op gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek, hydrauliek en pneumatiek 

• Een technische opleiding is gewenst 

• Hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband

• Je bent nauwkeurig in je werk en werkt gestructureerd

• Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling

Wat biedt Buiteman?
Wij zoeken een enthousiaste collega met (5 jaar) relevante werkervaring. Wat zoeken we verder?

• Gemiddeld 36 urige werkweek 

• 9-urige werkdag

• Dagdiensten

• Cao voor de Zoetwarenindustrie

• Klein informeel team met goede sfeer

Interesse?
Mail je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV naar peno@buiteman.com. Graag in het onderwerp van de e-mail

“Meewerkend leidinggevende inpakafdeling met verstand van techniek” vermelden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


