Vacature
Brouwmeester / Procesbeheerder
Agriton en Agro-vital zijn twee afzonderlijke productie/handelsbedrijven die vallen onder de paraplu van
de Agriton Group. Ons streven is om onze concepten en oplossingen aan te bieden voor een duurzaam
gebruik van onze planeet aarde. Dit houdt in dat wij pro-actief op zoek zijn naar mogelijkheden om
duurzaam gebruik te vergroten en bij te dragen aan oplossingen voor milieu problemen. Dit zowel voor de
professionele wereld als voor huis en tuin en zowel binnen als buitenland.
Agriton produceert al vijfentwintig jaar onder licentie van een Japanse organisatie producten op basis van
EM-technologie. Op basis van deze technologie heeft Agriton de laatste jaren ook verschillende producten,
in eigen beheer ontwikkeld.
Ter uitbreiding van ons productie team zijn wij de komende periode op zoek naar een
Brouwmeester / Procesbeheerder
voor de productie van onze microbiële producten (op basis van EM-technologie). De werkzaamheden in
deze functie bestaan uit het opstarten, begeleiden en produceren van microbiële mengsels. De producten
zijn o.a. geschikt voor humane consumptie en diervoeding. Procesbeheersing en een hoge hygiëne
standaard is hierbij van belang.
Wij zijn op zoek naar een geschikt persoon die interesse heeft in zowel de theoretische achtergrond maar
ook graag actief deelneemt aan het productieproces. Zorgvuldigheid en nauwkeurigheid zijn belangrijk
tijdens het uitvoeren van productie, even als het meedenken in het verbeteren en optimaliseren van het
productieproces. Hierbij zoeken wij een brouwmeester met een opleiding levensmiddelen technologie of
gelijkwaardige opleiding op minimaal MBO/ MBO plus niveau.
Wij bieden een gevarieerde baan in een ruimdenkende organisatie met een professionele werkomgeving.
Eigen initiatief wordt bij ons gewaardeerd. Salaris en secundaire arbeidsomstandigheden worden geboden
conform opleiding en ervaring.
Herken jij jezelf hierin en heeft het jouw interesse gewekt?
Interesse of vragen m.b.t. deze baan neem dan gerust telefonisch contact (0561-433115) met Jan Feersma
Hoekstra of per e-mail jfeersma@agriton.nl

www.agriton.nl

www.agro-vital.eu

