Yellow Chips is een jong
en snelgroeiend bedrijf in
Emmeloord. Yellow Chips
produceert biologische
chips en groentechips.
Yellow Chips heeft het
eigen merk GoPure,
toonaangevend in
biologische chips en
groentechips.

Vanwege de groei van ons bedrijf maken wij
graag kennis met:

Food Operators M/V

De producten van Yellow
Chips worden gemaakt
van speciaal geselecteerde
aardappelen en groente,
gebakken in zonnebloemolie van de allerhoogste
kwaliteit. Ze worden alleen
voorzien van wat zout
en/of natuurlijke kruiden.
Alles 100% puur natuur.
En dat proef je!

Als food operator ben je verantwoordelijk voor
de bewerkingslijnen. Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn o.a. het instellen en omstellen van de
machines om zo een optimaal resultaat te bereiken.
Verder stuur je 1-3 medewerkers aan. Ook zorg je
voor controles op de kwaliteit en houd je toezicht
op veiligheid. Je voert 1e-lijns onderhoud uit en
bent mede verantwoordelijk voor het continue
verbeteren van de productielijn. Er wordt in een
drie-ploegensysteem en een vijf-ploegensysteem
gewerkt.

Yellow Chips combineert
zakelijkheid met een
(h)eerlijk product. Professionaliteit met menselijkheid.
Vergaande ambities met
lokale aandacht. Wij hebben
ruimte voor mensen die als
één team samenwerken
om de lekkerste, natuurlijke
chipsproducten te maken.

Profiel
• B
 en je net klaar met de MBO-opleiding Life
Sciences Food, of bezig met deze opleiding en
zoek je voor je eindstage een plek?
• O
 f ben je een ervaren Food Operator in de
voedingsmiddelenindustrie?
• B
 en jij als persoon proactief, kan je goed organiseren,
overzicht houden en ben je communicatief?
• B
 en je bereid om in 3- en 5-ploegendiensten te
werken?
• W
 il jij werken bij een bedrijf waar echt aandacht
is voor persoonlijke groei?
Dan ben jij de collega die wij nodig hebben!
Mail je CV en motivatie naar vacature@yellowchips.nl
onder vermelding van ‘vacature food operator’.
Voor meer informatie over ons bedrijf en ons merk:
www.yellowchips.nl of www.gopure.org.
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