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PRODUCTIE OPERATOR | NUKAMEL PRODUCTIONS | FULL TIME | WEERT

Nukamel: the (start) art of growing

Nukamel is ‘s werelds eerste producent van melkvervangers en heeft meer dan 65 jaar ervaring in 
het ontwikkelen van nutritionele oplossingen voor jonge (zoog)dieren, gebaseerd op zuivelgrond-
stoffen. Nukamel is innovatief, heeft eigen R&D-faciliteiten en werkt wereldwijd samen met univer-
siteiten en onderzoeksinstellingen. Nukamel is actief in meer dan 60 landen en ondersteunt een 
divers klantenbestand waaronder het topsegment van de internationale feedindustrie. Dit gebeurt 
op een unieke, gepassioneerde en persoonlijke wijze. Nukamel streeft ernaar langdurige relaties 
op te bouwen om zo de ontwikkeling en groei van alle partijen mogelijk te maken. 

Om onze groei te bestendigen zijn we voor onze productielocatie in Weert op zoek naar een 
Productie Operator in 3-ploegen.

‘Vanuit kalme efficiency tesamen het productieproces uitvoeren’

Functie 

• Als Productie Operator ben je verantwoordelijk voor een verzameling productietaken en werk je zowel 
samen met collega’s binnen de afdeling Productie. Afwisselend voer je de verschillende taken uit.

• Je doet onder andere de inslag van de Bulk grondstoffen, neemt monsters van de grondstof(fen), contro-
leert de documenten en regelt het aan- en ontkoppelen van de bulkwagens. Ook het aanvullen van de Big 
Bags werkvoorraad behoort tot je takenpakket.

• Je houdt je bezig met het afzakken van zakgoed en Big Bags. Het instellen van de machine(s), de con-
trole van zuiverheid, het oplossen van storingen, het verzorgen van de verpakkingen plus etiketten en het 
opstapelen van zakgoed op de pallets met behulp van een machine zijn hier belangrijke onderdelen van 
je werkzaamheden.

• Je zorgt voor de correcte uitvoering van de aangeleverde receptuur door middel van de nodige grondstof-
fen (bulk, zakgoed en Big Bags) in de juiste verhoudingen bij elkaar te mengen. Dit doe je zowel handma-
tig als door middel van een fabrieksautomatisatie. Hierbij heb je zelf de besturing van de gehele fabriek in 
de vingers!

• Je werkt in een 3-ploegensysteem met afwisselend de ochtend- (van 05.45 t/m 14.15 uur), middag- (van 
13.45 t/m 22.15 uur) of nachtdienst (van 21.15 t/m 06.15 uur).

Profile

‘Een aanpakker met een positieve en collegiale instelling’
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Functie-eisen 

• Je bent in het bezit van een MBO-diploma, of gelijkwaardig werk- en denkniveau door ervaring.
• Je beschikt over een autorijbewijs B. Een heftruckcertificaat is aangewezen, maar geen vereiste.
• Je hebt technisch inzicht en kijkt terug op relevante werkervaring in een productieomgeving, bij voor-

keur in de food/feedsector.
• Jouw computerkennis bevat tenminste de basis.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Competenties

• Praktisch en oplossingsgericht
• Kwaliteitsbewustheid en proactiviteit
• Bewaart de rust en houdt overzicht
• Werkt zowel zelfstandig als samen aan gezamenlijke doelen
• Houdt van afwisseling en kan met veranderingen omgaan.

‘Jouw toekomst bij Nukamel: een werkgever die je uitdaagt’

Aanbod

Onze mensen maken het verschil door elke dag opnieuw het beste uit zichzelf te halen om zo onze klanten 
vooruit te helpen. Wij geloven in groei, ondernemerschap, samenwerken en genieten. Er wordt hard gewerkt, 
maar niet vergeten om onze successen samen te vieren. 

Wat kun je van ons verwachten:
• Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket in lijn met je functie en ervaring binnen de CAO Graan
• Ruimte voor eigen inbreng en ontplooiing van nieuwe initiatieven op jouw vakgebied 
• Informele werksfeer en een hecht team bestaande uit Belgische en Nederlandse collega’s
• Dagelijks vers fruit en soep bij de lunch

Reageren

Herken jij jezelf in de rol van actieve teamspeler? Solliciteer dan naar deze functie van Productie Operator 
door je cv inclusief motivatie te mailen aan jobs@nukamel.com. 

Wil je meer weten over deze functie of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Sander Claesen 
(Production Manager) via +32 476 49 66 73 of Kristel de Bie (HR-Officer) via +31 6 25 28 58 89.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet geapprecieerd.
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