
 
 

 

 

Vacature operator 
 
Functieomschrijving 
Wij zijn opzoek naar een operator met een groot verantwoordelijkheidsgevoel om ons team te versterken.  
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en bijsturen van diverse 
productieprocessen. Tevens ben je bezig met het instellen, afstellen en ombouwen van machines. Ook het 
uitvoeren van kwaliteitscontroles en procesanalyses en het zien/corrigeren van procesafwijkingen behoort tot 
de taken van een operator. Belangrijk is dat een operator technische storingen op kan sporen en deze kan 
verhelpen.   
 
Functie eisen  
De ultieme kandidaat voor deze functie beschikt over de volgende competenties: 

• Voldoende werkervaring als operator; 
• Je hebt minimaal een MBO 3 opleiding afgerond, waarbij de voorkeur uit gaat naar een VAPRO A 

en/of B opleiding; 
• Je bent bereid om in 3 ploegen te werken; 
• Je bent fulltime beschikbaar; 
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

Onze procesoperator is 
• Betrouwbaar 
• Constant aan het verbeteren 
• Kwaliteitsgericht 
• Teamspeler 
• Technisch 

Wie zijn wij? 
Brinkers Food een internationale producent van hoogwaardige conventionele en biologische 
chocoladepasta’s. Het bedrijf is meer dan 130 jaar geleden opgericht en is gevestigd in Enschede. Met een 
gemotiveerd team van wordt er met veel toewijding gewerkt aan het maken van een breed assortiment 
(innovatieve) chocoladepasta’s. Mede dankzij de hoge productkwaliteit, innovatie, leverbetrouwbaarheid en 
het steeds populairder worden van biologische en vegan voeding is ons bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid.  

 



 
 

 

Wij bieden 
Een snel groeiende, internationaal georiënteerde organisatie waar je veel mogelijkheden krijgt om jezelf te 
ontwikkelen. 
 

• Je ontvangt een marktconform salaris, met daarbovenop 8% vakantiegeld; 
• Je hebt recht op 25 verlofdagen per jaar wanneer je fulltime werkt; 
• Een goed pensioenplan; 
• Onze organisatie is aangesloten bij de zoetwaren cao; 
• Er is dagelijks biologisch fruit op de zaak; 
• Jaarlijks een personeelsuitje en een nieuwjaarsborrel; 
• Mogelijkheid tot deelname aan het sport- / fitnessplan, een fietsplan en het bezoeken van FC Twente 

wedstrijden. 

 
Wil je op deze functie solliciteren? 
Stuur je sollicitatie met CV naar personeelszaken@brinkers.com of stuur een brief met CV naar: 
 
Brinkers Food B.V. 
T.a.v. personeelszaken 
Marssteden 58 
7547 TD, Enschede  
 
Voor meer informatie kun je bellen met Iris Hassink: 053-4282725 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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