PATROBA Family Bakers nv is een Belgische
industriële bakkerij, gevestigd in Aartselaar
(as A12). Het dynamische familiebedrijf
is marktleider in voorverpakte verse
gezondheidsbroden, hoogkwalitatieve
afbakbroodjes en innovatieve
broodconcepten. Patroba produceert zowel
merkbroden (Biaform, Boerkens, Exosud en
Grimbergen) als private label producten voor
de grootdistributie in België en omliggende
landen. Het bedrijf staat bekend voor haar
continue aandacht voor innovatie, haar hoge
kwaliteit en hoogwaardige producten en lange
termijn groei. Om de verdere expansie te
verzekeren, zoeken wij momenteel een (m/v):

MANAGEMENT TRAINEE OPERATIONS
Wat verwachten we van jou? Ben je gedreven, betrokken en heb je technische affiniteit? Dan horen wij graag van
jou. We stellen hoge eisen, maar daar staat iets tegenover. Om onze filosofie en werkwijze eigen te maken, is de
initiële periode intensief, pragmatisch en heel ‘hands-on’. Je kunt hierbij rekenen op onze steun en begeleiding.
Bij de start vervul je eerst operationele taken waarbij je erin slaagt leiding te geven aan een team medewerkers • Je
gaat ook intensief meewerken aan het verbeteren van de rendementen van de productielijnen, procesoptimalisatie
en zet best practices op • Je vervult operationele taken op de werkvloer • Met je technische kennis los je eenvoudige
technische problemen in een handomdraai op • Bij dit alles heb je oog voor kwaliteit, veiligheid en netheid • Je doet
aan werkrapportering tav de Productieverantwoordelijke.
Heb je het juiste profiel? • Je hebt een bachelor- of masteropleiding (agro- en biotechnologie, ind. ingenieur
biochemie of elektromechanica,...) en een passie voor voeding • Machines, lijnen, installaties,… zijn echt jouw ding;
je bent snel ter plaatse voor de bijsturing van een machine, maar ook mensen laten je niet koud en je bent hun
coach en motivator • Je weet van aanpakken, steekt ook zelf de handen uit de mouwen en bent proactief • Je bent
stressbestendig en flexibel zowel wbt takenpakket en uurrooster (bereid tot 2-ploegensysteem) • Doorgroeikansen zijn
legio, daarom verwachten we een grote betrokkenheid en het engagement om de verworven kennis voor langere tijd
binnen onze onderneming te valoriseren.
Wat bieden we? • Je komt te werken bij een familiale en groeiende KMO, gekenmerkt door de passie voor het vak
en de producten, en met een hands-on en no-nonsense bedrijfscultuur • We bieden variatie, verantwoordelijkheid
en ruimte voor initiatief • Je krijgt reële doorgroei- en ontwikkelingskansen • Je kunt rekenen op een competitief
salarispakket met inbegrip van extralegale voordelen • Door de vele invalswegen, is ons bedrijf gemakkelijk bereikbaar
vanuit de regio Brussel, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Wil je met ons kennismaken? Aarzel dan niet en stuur meteen je motivatiebrief en cv naar Derveaux Select via jobs@derveaux-select.be We maken graag met jou kennis
in onze kantoren gelegen Blekersdijk 35, 9000 Gent. tel. 09/223 50 36.

Neem ondertussen een kijkje op www.patroba.be

