Pepsi, Duyvis, Lays, Doritos, Tropicana,… Je kent ze wel, producten met naam en faam. Meer nog, je hebt ze ongetwijfeld in je koel – en
voorraadkast staan. Sterke merken, dat vraagt om straffe medewerkers. Daarom geven we onze mensen alle kansen om hun
verantwoordelijkheid te nemen en door te groeien.
Veurne Snack Foods behoort tot de wereldwijde bedrijvengroep PepsiCo, en staat garant voor duurzame groei en uitdagende
toekomstperspectieven.
Wij zijn gespecialiseerd in het produceren en verpakken van chips (Lays) en snacks (Doritos, Smiths, Bugles, Chipito,...). Wij zijn
toonaangevend op vlak van processen en technologie met 8 productielijnen en een team van 480 medewerkers.

LOGISTIEK OPERATOR
24/7-ploeg
Jouw doel?

Je zorgt er voor dat dé beste producten binnen de afgesproken tijd ingeladen of opgeslagen zijn.

Jouw tool?

De gehele outboundzone waarvan je de ononderbroken werking verzekert van paletisatie tot hoogbouwmagazijn.

Jouw team?

Je staat er niet alleen voor en werkt samen met een team van operatoren, teamleaders en specialisten in logistiek.

Je bent een echte teamwork lover en je leeft voor het afleveren van kwaliteitsvolle producten. Klinkt goed? Dan ben jij wat we nog missen bij
PepsiCo. Het zout op onze Lay's chips, de salsa bij onze Doritos, de geitenkaas bij onze Bugles.
Wat wij van je verwachten
•
Je verricht curatief en preventief basisonderhoud in de gehele outboundzone (alle conveyors, manuele en automatische paletisatie,
wikkelaars en labelaars, hoogbouw, shuttlebanen, dozentransport,…);
•
Je verhelpt storingen en problemen in de machines;
•
Je laadt de vrachtwagens m.b.v. een heftruck;
•
Je volgt de geautomatiseerde in- en uitvoer van goederen op in het magazijn en verricht de nodige administratieve bijsturing;
•
Je werkt technische verbeteringswerken uit en assisteert bij meer omvangrijke herstellingen;
•
Je helpt andere logistieke operatoren met het bedienen van de machines;
•
Je staat in voor de hygiëne en veiligheid van de productieruimte, en draagt zo bij tot het realiseren van de kwaliteitszorg.
Wat wij je bieden
Een informele, snelle en internationale cultuur waarin je volop kansen krijgt om bij te leren. En je collega's? Die zijn meer dan collega's - die
zijn vrienden. En alsof dit alles nog niet genoeg is, krijg je ook nog eens het volgende:
•
Je ontvangt direct een vast PepsiCo-contract van onbepaalde duur;
•
Een competitief salaris op basis van een carrièrepad om altijd verdere stappen te kunnen zetten;
•
Maaltijdcheques, waardevouchers voor PepsiCo Producten en dat voor al jouw feestjes;
•
Een hospitalisatieverzekering en andere extralegale voordelen (je verneemt er snel meer over als je solliciteert);
•
Verlofdagen die vrij op te nemen zijn, want wij sluiten niet collectief;
•
Een opleiding in een 2-ploegenstelsel om nadien over te gaan naar de 24/7-ploeg.
Wat wij van je vragen
•
Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en kwaliteitsbewust, met het oog op goede hygiëne;
•
Je beschikt over logisch inzicht en een goed denkvermogen;
•
Je beschikt bij voorkeur over een technische opleiding (A2-A3);
•
Je hebt geen probleem met werken op hoogte;
•
Je bent technisch en analytisch sterk;
•
Je hebt als groot pluspunt een heftruckattest en/of ervaring in logistiek;
•
Je hebt interesse in de voedingssector;
•
Je respecteert de PepsiCo-waarden en de Code of Conduct. Je bent één van ons!.
Geïnteresseerd?
Check onze website www.pepsicojobs.com en solliciteer online. Voor meer informatie contacteer Nele Deforche, Talent Acquisition Officer
via jobs.veurne@pepsico.com of bel naar 050 / 207 277.
Veurne Snack Foods – Albert I-laan 33 – 8630 Veurne

