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ERVAREN PRODUCTBEWERKER GEZOCHT! 

Over het bedrijf 
Op zoek naar een vaste baan binnen de bakkerswereld? Voor onze vaste opdrachtgever Van Delft in Harderwijk zijn wij 
op zoek naar meerdere medewerkers voor in de productie van koekjes. Zij zijn een ambitieuze, actieve en innovatieve 
producent van koekjes en natuurlijk ieder jaar van de kruidnootjes. Alles onder het huismerk van de grote bekende 
supermarkten maken zij daar met ongeveer 500 medewerkers. De medewerkers die dagelijks met elkaar werken aan de 
producten zijn erg gedreven, positief en collegiaal. Hard werken maar ook lachen en veel plezier hebben tijdens het 
werk is belangrijk. Er wordt veel gedaan aan trainingen binnen de organisatie en doorgroeimogelijkheden zijn altijd 
bespreekbaar. 
 

Over de functie 
In deze functie ben je verantwoordelijk de verwerking en bewerking van de aangevoerde deegmassa en strooisels. Jij 
zorgt er dus voor dat de extra’s voor in het koekje goed zijn. Je hoofdtaken zullen zijn: 
- Gereedmaken van de machine, proefdraaien, ombouwen en afstellen. 
- Zorgen dat de chocolade op goede temperatuur is. 
- Aanvullen van de strooisels zoals suiker en vullingen zoals rozijntjes. 
- Opstarten en instellen van de machines. 
- Bewaken en bijsturen van de productie. 
- Beoordelen van de structuur van het product. 
- Bij afwijkingen waarschuw je de deegmaker of eindverantwoordelijke. 
- Zo nodig corrigeren van instellingen van de machine. 
- Kleine technische storingen oplossen. 

 
Functie eisen 
Jij bent onze match als je past in het gevraagde profiel: 
- Voorkeur gaat uit naar een afgeronde bakkerijvakschool, VAPRO A. 
- Als je bovenstaande opleiding niet hebt dan minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een industriële bakkerij. 
- Je hebt kennis van grondstoffen, gereedschappen en kwaliteitsnormen. 
- Je hebt kennis van de Nederlandse en Engelse taal 
- Heel belangrijk! Je hebt kennis van HACCP! 
- Communicatief ben je vaardig omdat je moet waarschuwen en signaleren naar je collega’s toe. 
- Doelgericht, stressbestendig, nauwkeurig en kwaliteitsbewust. 

 

Wat wij bieden 
Wat biedt de organisatie: 
- Bij een relevant werkverleden in een industriële bakkerij gelijk is een contract bij de organisatie bespreekbaar!  
- Een vaste baan in meerdere ploegen. Dit ligt aan de productielijn waar je ingezet wordt. 
- Salarisschaal tussen de € 2.000,- en € 2.400,- op basis van 40 uur in de week exclusief toeslag. 
- 36-urige werkweek, zoetwaren cao. 
- Doorgroeimogelijkheden bij goed functioneren. 
 
Interesse? 
Stuur dan je CV vandaag nog naar Harderwijk.sollicitaties@covebo.nl of reageer via onze site. Vragen over deze 
vacature, bel dan naar 0341-412141 
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