Kaasmaker (40 uur)
Vind jij het leuk om prachtige (speciaal-)kazen te maken? Dan ben jij onze nieuwe kaasmaker!
Werken bij Kaamps Cheese betekent werken voor een dynamisch familiebedrijf met zeer veel ambitie.
We maken kaasspecialiteiten die wereldwijd worden gegeten en hierbij streven we de hoogste kwaliteit
na. Medewerkers van ons bedrijf worden naast hun competenties en ervaring o.a. geselecteerd op hun
openheid, flexibiliteit en nauwkeurigheid van werken. Zowel individueel als in ons team.
Ter versterking van dit team zijn wij op zoek naar een kaasmaker.

Functieomschrijving
Als kaasmaker ben je verantwoordelijk voor het produceren van hoge kwaliteit specialiteitskazen. De
functie is divers, waarbij je zelf kaas zult maken, maar ook zult helpen met het draineren. Het proces
van kaasmaken wordt je geleerd door onze beste kaasmakers (bij het kaasmaken wordt gewerkt met
het SCADA systeem). De werkzaamheden als draineerder houden in dat je zorgt dat de wrongel gereed
wordt gemaakt voor het persen tot kaas (dit gebeurd met de hand). Je zorgt dat de kazen in de
kaasvaten komen en dat de kazen gekeerd worden. Daarnaast help je met het reinigen van apparatuur
en machines en ben je verantwoordelijk voor een hygiënische werkomgeving.

Wij vragen
•

Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding niveau 4

•

Je bent 40 uur beschikbaar, doordeweeks, maar ook in het weekend & tijdens de avonduren
(werkdagen zijn normaliter van maandag t/m vrijdag en de werktijden verschillen in 4 shifts, GEEN NACHTDIENST)

•

Je bent oplettend, nauwkeurig, flexibel en stressbestendig

•

Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands (Engels is een pré)

•

Kennis van levensmiddelenbranche

•

Je bent proactief, kwaliteitsbewust & hebt een zelfstandige werkhouding

Wij bieden
•

Een 40 urige werkweek met variërende werktijden (shifts)

•

Een inspirerende en dynamische werkomgeving

•

Ruimte voor eigen initiatief

•

No-nonsens cultuur

•

Een enthousiast team van collega’s

•

Opleidingsmogelijkheden

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer dan nu en wellicht spreken
we elkaar binnenkort!

Ontdek
deze leuke
functie &
wie weet
tot snel!

Spreekt de functie je aan? Stuur dan jouw sollicitatiebrief
naar personeel@kaamps.nl t.a.v. Dhr. Verbeek.

