KAASMAKER
Kaasboerderij Groendal is een familiebedrijf gegroeid uit een melkveebedrijf dat authentieke
Belgische kazen produceert. Sinds 2019 is de productie gelokaliseerde in de nieuwe kaasmakerij. We
produceren meer dan 25 soorten kazen, waarvan velen internationaal bekroond zijn.
Onze klanten zijn niet alleen Belgische winkels, speciaalzaken, groothandelaars en horecazaken, maar
ook Internationaal gerenommeerde restaurants in het buitenland. Daarnaast zijn er afzetkanalen in
de VS en Azië.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde kaasmaker voor het bereiden van
prijswinnende kazen.
FUNCTIEOMSCHRIJVING:
Als kaasmaker ben je verantwoordelijk voor het organiseren en leiden van de dagelijkse productieen reinigingsprocessen in de kaasmakerij.
Belangrijkste taken:
• Instellen en klaarzetten van de installatie zodat het productieproces vlot kan verlopen
• Aansturen en opvolgen van de productie- en reinigingsprocessen
• Hanteren en controleren van de hygiëne en veiligheid
• Staalname en analyses van tussentijdse en eindproducten
• Administratieve invulling en verwerking van gegevens ifv de kwaliteit
• Coachen en aansturen van medewerkers
• Actief meehelpen in de productie
PROFIEL:
• U heeft een voeding gerelateerde opleiding gevolgd of gelijkwaardig door ervaring en je hebt
de ambitie om je verder te ontwikkelen tot Meester Kaasmaker
• Je werkt zelfstandig en neemt initiatief als er iets beter kan
• Je werkt graag met anderen aan een gemeenschappelijke doelstelling
•
•
•
•

Je hebt kennis van kwaliteitssystemen gebruikt in de voedingsindustrie
Je bent stressbestendig en blijft rustig als een probleem zich voor doet
Je hebt praktisch en technisch inzicht
Je spreekt en begrijpt Nederlands en Engels

AANBOD:
• Aantrekkelijk salaris conform CAO en verantwoordelijkheden
• Intern opleiding (6 maanden) tot Meester Kaasmaker
• Een klein, maar ambitieus team met een familiale, informele sfeer en waarden
• Inspraak in het ontwikkelen van nieuwe kazen of het continu verbeteren van de processen
• Rechterhand van de zaakvoerder in een jong, snel groeiende onderneming
• Functie gespreid over 4 werkdagen (vr, zat en zon vrij)
INTERESSE? Contacteer ons en stuur je cv naar louis-philippe@groendal.be
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