
 

 

 

     

 

 

Westerlo, 27-10-2022 

 

 

Diepvriesverantwoordelijke 
 

Bedrijf 
Als onafhankelijke ijsproducent is Jacques IJs een gevestigde waarde in het ontwikkelen en 
produceren van ijs. Met een HiTech machinepark focust Jacques IJs op innovatieve producten, 
die steeds voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. 
  
Onze medewerkers weten van aanpakken en dat zie je aan onze producten. Je herkent er steeds 
de gedrevenheid en betrokkenheid van onze werknemers in. 
  
Als jij je kan vinden in een high performance omgeving waar ruimte is voor uitdaging en 
persoonlijke ontwikkeling, grijp dan nu je kans! 

Functie 
Als diepvriesverantwoordelijke sta je in voor de goede werking van de ompakafdeling en 

coördineer je de werking van het diepvriesmagazijn.  Op die manier zorg je mee voor een 

optimale ondersteuning van productie en een vlotte goederenstroom. 

 

Volgende uitdagingen liggen voor je klaar: 

• Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de ompakafdeling. 

In overleg met de logistiek manager, sales en productieplanning, sta je in voor de 

organisatie en coördinatie van de ompakafdeling en stuur je deze medewerkers aan. 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van de ompakafdeling en de 

diepvriesmagazijniers. Je vangt hun afwezigheden op als gevolg van ziekte, verlof, ….  

• Je coördineert de werking van het diepvriesmagazijn. Hierbij zorg je er voor dat 

vrachtwagens vlot kunnen geladen worden, ontvangst van pallets, stockage van 

goederen, …. 

• Je draagt bij tot de opstart en goede werking van het nieuwe diepvriesmagazijn. 



• Je ondersteunt de logistieke dienst door het opvolgen van voorraden, aanmaken en 

verwerken van orders, opzoeken van stalen, …. 

• Je waakt er over dat alle werkzaamheden in het diepvriesmagazijn en in de 

ompakafdeling op een veilige en milieubewuste manier kunnen uitgevoerd worden.   

Profiel 
• Je beschikt over een geldig reachtruckattest en kan vlot met een hand- en elektrisch 

transpallet werken. 

• Goede kennis Nederlands en Engels (basiskennis Frans en Duits is een pluspunt) 

• Je hebt een goed technisch inzicht zodat je vlot kan inspelen op kleine technische pannes. 

• Je kan vlot met een PC werken. 

• Je kan nauwgezet en accuraat werken. 

• Je bent kwaliteits- en hygiënebewust. 

• Je werkt in dagdienst maar kan ook in 2-ploegen of met de nacht werken indien nodig. 

Aanbod 
We bieden je een afwisselende job aan in een innoverend bedrijf. 

Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en initiatief. 

Je krijgt een marktconform salaris met extra legale voordelen. 

Interesse? 
Stuur je cv met korte motivatiebrief naar hr@jacques-ice.com of contacteer onze personeels-

dienst op het nummer 014 / 28 38 50. 
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