
 

 

 

     

 

 

 

Westerlo, 19 december 2022 

 
Werkvoorbereider  
Nachtploeg 

Bedrijf 

Jacques IJs is een onafhankelijk familiebedrijf dat continu investeert en daardoor sterk blijft 
groeien. Met onze private label ijscreaties zijn we vertegenwoordigd bij de grootste retailers 
in heel Europa.  
 
Onze medewerkers weten van aanpakken en dat zie je aan onze producten. Je herkent er 
steeds de gedrevenheid en betrokkenheid van ons team in. In deze high performance 
omgeving is er steeds ruimte voor uitdaging en persoonlijke ontwikkeling.  
 
Wil jij samen met ons nieuwe uitdagingen aangaan? Grijp dan nu je kans!  

Functie 

De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het dagelijks monteren, voorbereiden en de 
complete nazorg van de afvulmachines en de daarbij horende onderdelen en installaties.  
Je werkt zelfstandig en plant de voorbereidingen en machine opbouw zodanig in dat al de 

lijnen op tijd kunnen opstarten. 

Taken 

• Je beheert de diverse machineonderdelen en alle randapparatuur (ijsventielen, 
fruitfeeders, verdringerpompen, sausbakken, ….), alsook de ruimte waarin deze 
onderdelen worden bewaard. 

• Je zorgt er voor dat alle onderdelen en randapparatuur steeds gereinigd zijn en klaar voor 
gebruik. 

• Je treedt proactief op om storingen bij de opstart te voorkomen. 



• Bij afwezigheid van de mixbereiders sta je in voor de CIP reiniging van de vriezers en het 

vervangen van de bijhorende filters. 

• Je rapporteert aan de ploegverantwoordelijke productie van de nachtploeg. 

Profiel 

• Als je al ervaring hebt in de voeding of in een productieomgeving dan is dat een 

voordeel. Moest dat niet het geval zijn, dan verwachten we vooral dat je 

gemotiveerd bent om samen met je collega’s lekkere ijsjes te maken. 

• Goed technisch inzicht is vereist. 

• Je hebt een degelijke productkennis of bent gemotiveerd om die kennis te vergaren. 

• Je bent gericht op werken in teamverband maar kan ook zelfstandig werken.  

• Je neemt initiatief en bent gedreven om goed werk af te leveren en eventuele 

problemen op te lossen. 

• Je wil werken in de vaste nachtploeg. Indien nodig ben je ook bereid in te springen 

waar nodig. Dit geldt ook voor het laagseizoen, waar er niet altijd een nachtploeg 

ingepland staat. 

Aanbod 

• Dat we jou een competitief salaris geven met extralegale voordelen is vanzelfsprekend. 

• Je komt terecht in het team van de productie waar een collegiale en familiale sfeer belangrijk 

zijn.  

• We bieden je ook de kans om te groeien. Hiervoor krijg je alle kansen en we helpen je er 

graag bij. Dit kan door opleidingen en doelgerichte taken om jou skills te verbeteren. 

• Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en initiatief. 

• Ons machinepark is de place to be voor iedereen die houdt van ijsjes maken. We blijven 

hierin investeren en zo ontdek je regelmatig nieuwe innovatieve zaken bij Jacques IJs!  

Interesse? 
Stuur uw cv naar: hr@jacques-ice.com. 

Of contacteer onze personeelsdienst op het nummer 014/283850. 
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