
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Allround Operator Verpakkingsmachines 

- 35 uur per week in tweeploegendienst – 

 

Op de inpakafdeling van Grozette hebben wij 9 verpakkingslijnen staan. Hier wordt een groot deel 

van ons assortiment verpakt. Er wordt gewerkt in een 2-ploegendienst. De hierbij horende 

ploegentoeslag is 10%. De inpakafdeling telt ongeveer 25 medewerkers. 

 

De functie:  Als Allround Operator ben je inzetbaar op alle type verpakkingslijnen. Je bent 

verantwoordelijke voor het gehele productie proces. Je stelt de verpakkingslijnen zorgvuldig in en 

draagzorg voor voldoende grondstoffen en verpakkingsmateriaal. Tijdens het productie proces 

controleer je voordurend de kwaliteit van het eindproduct en bereid je de volgende productie run 

voor. Grozette is bij klanten bekend om zijn flexibiliteit en kwaliteit, het is daardoor heel goed 

mogelijk dat je meerdere keren per dienst moet ombouwen. 

 

Tevens ben je instaat om kleine storingen te verhelpen en zorg je voor een schone werkomgeving. 

Aan één verpakkingslijn werk je samen met 2/3 inpakmedewerkers. 

  

Wij zoeken: 

 Een flexibele en technisch goed onderlegde Operator die actief meewerkt 

 Je hebt ervaring als operator, bij voorkeur in de foodsector 

 Een oog voor kwaliteit en rendement 

 Een gericht diploma, bijvoorbeeld Vapro A is een pré 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal 

 

Grozette biedt je:  

 Een marktconform salaris 

 Een afwisselende en uitdagende werkzaamheden 

 Een betrokken en gezond bedrijf 
 

Ben jij degene die wij zoeken? 

Stuur dan een motivatiebrief + C.V. onder vermelding van de functie van Allround Operator naar 

roely.slinger@grozette.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roely Slinger op 

telefoonnummer 0348-410264 

 

 

 

 
acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst 

 

Grozette B.V. produceert sinds 1963 een assortiment 

met kaasproducten voor de voedingsindustrie, 

foodservice en retail. Ons assortiment bestaat uit verse 

en lang houdbare kaaspoeders en geraspte kaas. Naast 

het Grozette merk worden ook producten onder private 

label gemaakt. Onze producten worden naar meer dan 

30 landen geëxporteerd. 
 

Grozette heeft een reputatie opgebouwd als flexibele en betrouwbare leverancier van 

kaasproducten met een constante hoge kwaliteit. Innovatie en ontwikkeling zijn een essentieel 
onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Door middel van vooruitstrevende mogelijkheden en 

producttoepassingen blijven we concurrerend en interessant in de snel wisselende kaasmarkt. 

 
Nieuwsgierig? Bekijk de bedrijfsfilm op www.grozette.nl  
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