
De lekkerste ‘fabriek’ 
heeft een leuke job!

Lijnbediende/ 
Lijnoperator Chocolaterie 
(36 uur per week, m/v)

Functieomschrijving
Heb jij ervaring in de (food)productie en ben je toe aan een 
volgende stap? Of juist schoolverlater die graag met zijn han-
den werkt en het nodige technisch inzicht heeft? Heb je verant-
woordelijkheidsgevoel en durf je in te grijpen wanneer iets niet 
goed loopt? Dan hebben we een leuke baan voor jou! 
Je gaat werken met onze laatste uitbreiding: een CAD-choco-
lade gietlijn waarop tabletten, lollies en kleine ongevulde cho-
colaatjes worden gemaakt. Je draait zelfstandig productie en 
zorgt dat de planning op een correcte manier wordt uitgevoerd. 
Je hebt oog voor de kwaliteit van het eindproduct.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden een zelfstandige en verantwoordelijke baan in een dynamisch bedrijf, in een 
gemotiveerd leuk team van collega’s. Het betreft een vacature voor 36 uur (vier dagen 
van negen uur). Bij gebleken geschiktheid is er een mogelijkheid om door te groeien. De 
beloning en arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor de Zoetwarenindustrie.

Aanvullende informatie
Is je interesse gewekt en denk jij de ideale kandidaat te zijn voor deze vacature? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Ellen Schalken (personeelszaken): 
e.schalken@vanhamexclusive.com. Wil je meer informatie? bel dan: 013-5050473

Van Ham Chocolaterie   Notelstraat 40   5085 EV   Esbeek

Van Ham Chocolaterie is een modern productiebedrijf met een sterke focus op innovatie. Naast de traditionele bonbons en repen 
hebben we een zeer breed assortiment gericht op de verschillende seizoenen. Via ons eigen handelsbedrijf vinden onze produc-
ten hun weg richting bakkerij, speciaalzaak, retailers en inmiddels vele internationale klanten binnen Europa. Kwaliteitszorg en 
Arbeidsveiligheid is een belangrijk onderdeel in onze bedrijfsvoering, we zijn gecertifi ceerd volgens FSSC22000 en hebben als 

één van de eersten in de branche het vignet ‘Arbeidsveiligheid’ behaald.

Werkzaamheden:
• Het zelfstandig opstarten, instellen en bedienen van de  
 machine, zodat de producten voldoen aan de specifi caties;

• Het verrichten van lopendebandwerk;
• Het controleren van de producten op meerdere punten 
 in de productielijn;

• Het constateren en melden  van afwijkingen en zorg-
 dragen voor een oplossing;

• Indien er collega’s aan de lijn handwerkzaamheden  
 verrichten, hou je in de gaten of dit secuur en conform 
 de werkinstructies gebeurt;

• Het opruimen en schoonhouden van de werkruimte.

Functie-eisen
• Je hebt een actieve houding en je bent leergierig;
• Je hebt technisch inzicht;
• Je voelt je verantwoordelijk voor je werk;
• Je durft initiatief te nemen en je bent collegiaal.




