PROJECT INGENIEUR
Doel:
Als project ingenieur ben je verantwoordelijk voor de verbetering en optimalisatie van alle proces gerelateerde
activiteiten in de fabriek. Je denkt mee, formuleert en werkt eigen voorstellen uit rekening houdend met de
veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van de processen.
‘MERK’ PROFIEL:
Je bent verantwoordelijk voor het leiden en faciliteren van brede verbeterprojecten voor de
afvullijnen en de bereidingsomgeving in de fabriek. Dit gaat van projecten omtrent afval reductie,
volume optimalisatie, stroomlijnen van processen tot rationaliseren van grondstoffen.
Je staat in voor optimalisatie van proces- en kwaliteitsparameters ter uitwerking van corrigerende
maatregelen.
Je hanteert in jouw projectwerking volgende principes: green/black belt, statische procescontrole,
PDCA, leanmanagement, 6Sigma, etc.
Je ondersteunt de productie op product-technisch en installatietechnisch vlak.
Je verleent advies bij nieuwe of wijzigingen van producten. Ook bij het testen en bepalen van recepten
bepaal je de industriële haalbaarheid.
Je hebt kennis van GMP regels en respecteert deze bij het uitvoeren van werkzaamheden. Ook orde
en netheid in de afdeling draag je hoog in het vaandel.
Je rapporteert aan CI-manager en werkt samen met collega’s van kwaliteit, productie, logistiek,
technische dienst, R&D, inkoop en preventie.
DAT IS ‘M:
Je hebt een diploma in een ingenieursrichting.
Ervaring in de voedingssector of een aanverwante industrie is een plus.
Je hebt en goede kennis van food-processing. Dit zorgt ervoor dat je inzicht hebt in dit proces en met
creatieve oplossingen weet te komen.
Je bent analytisch ingesteld en hebt kennis van proces analyse technieken en systemen zoals datalyzer,
minitab, LIMS.
Je hebt kennis van Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Door een groot verantwoordelijkheidsgevoel weet je zelfstandig te werken. Niettemin werk je graag
samen met andere departementen en partijen om de interne werking vlot te laten verlopen.
In jouw karaktereigenschappen vinden we volgende zaken terug: gemotiveerd, enthousiast, flexibel,
sociaal, doorzetter en teamspeler.
SMAAKT DIT NAAR MEER?
Stuur je motivatiebrief en CV naar CFB_HRM@Thegbfoods.com

