Our group SOLINA (1670 Employees, € 440M turnover, 15 production sites in Europe and locations in 17 countries) imagines, conceives and develops ingredient
solutions for food industries. Our mission: « Create Solutions for Tomorrow’s Food ».
For our subsidiary in Belgium (Leuven - Quomak) we’re currently looking for a:

Productie & magazijn operator
Leuven
Permanent contract
Quomak, onderdeel van de Solina groep, is een toonaangevend Europees onafhankelijk onderzoeks- en adviescentrum dat innovatieve, technische en wetenschappelijke kennis toepast op de
voedingsindustrie. Quomak is voornamelijk actief binnen het domein van hartige producten zoals
sauzen, salades, vleesalternatieven… en dit binnen de driehoek van verwerking, receptuur en verpakking. In de productie-eenheid worden klantspecifieke natte kruidenpasta’s geproduceerd. Gezien
de sterke jaarlijkse groei, zijn we voor onze vestiging in Leuven op zoek naar een: Productie & magazijn operator (m/v)
Je functie
Als productie en magazijn operator maak je deel uit van een dynamisch team van 5 personen en
heb je een afwisselende en veelzijdige job. Als team zijn jullie verantwoordelijk voor de correcte
productie van natte kruidenpasta’s (afwegen grondstoffen, mengen, afvullen, etiketteren en afsluiten van emmers) inclusief de bijhorende hygiënetaken (reinigen werkruimtes, machines…). Tevens,
behoort het correct registreren van goederen en het beheer van het magazijn tot jullie takenpakket.
Je profiel
Ervaring in de voedingsindustrie en een technische achtergrond zijn zeker een pluspunt. Je bent
flexibel, zelfstandig, ordelijk en je beschikt over een gezonde teamspirit.
Ons aanbod
Je komt terecht in een bedrijf met collegiale sfeer waarin je initiatieven kan nemen en veel kan
bijleren. Naast een uitdagende en afwisselende job met de mogelijkheid je verder te ontplooien,
biedt de organisatie een marktconform verloningspakket aan. Je krijgt tevens een bediendecontract van onbepaalde duur met tewerkstelling in dagdienst.
Interesse
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelies Duyvejonck, Operations Manager:
016/23 23 77 of via info@quomak.be.
Solliciteren: CV naar info@quomak.be.
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