VACATURE
ENTHOUSIASTE GRANOLA BAKKER (3/5e, 4/5e of voltijds mogelijk)
Functieomschrijving
Wij zijn een kleine belgische artisanale biologische bakkerij die zich specialiseert in de productie van granola. Ons doel is om
een gezond ontbijt te maken dat je hetzelfde genot geeft als een verse croissant.
Je werkt mee in de productie en bent betrokken bij alle stappen van het proces; recepten voorwegen, mengen, bakken,
uitladen, verpakken, orderpicken, afwassen en poetsen. Zo bouw je samen met het team mee aan een dynamische
onderneming.
Ben je een echte foodie en werk je graag met je handen? Heb je de fysieke kracht en productliefde om de zakken haver,
zonnebloempitten, noten.... om te zetten naar kraakverse granola?
Dan ben je erg welkom om mee je schouders onder I Just Love Breakfast te zetten! We bieden je een gevarieerde job en we
zullen je met plezier opleiden tot een echte IJLB granola bakker.

Vaardigheden en verantwoordelijkheden
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•

Voor ons zijn motivatie, leergierigheid en teamspirit cruciaal.
Je hebt 'interesse' in en 'liefde' voor artisanale voedingsproducten.
Je bent leergierig en je vindt correct en hygiënisch werken erg belangrijk.
Je vindt werken in een klein team aangenaam en je neemt samen met het team de verantwoordelijkheid om elke
productie met zorg af te werken.
Je kan je deeltaak binnen het team zelfstandig opvolgen.
Je bent in staat om bij te dragen aan ons kwaliteitssysteem waarbij bepaalde procedures ivm hygiene worden
aangeleerd en opgevolgd.
Je kan recepturen begrijpen, opvolgen en uitvoeren.
I Just Love Breakfast is een bakkerij, het fysieke aspect van de job schrikt je niet af. (de basisingrediënten zijn
verpakt in zakken van 10-25kg)
Wederzijds vertrouwen en respect voor collega's, klanten en partners vinden we erg belangrijk.

Herken je je in dit profiel? Dan leren we je graag kennen.
Arbeidsvoorwaarden
We verlonen onze productiemedewerkers volgens barema van Paritair comité 118010. We werken van 8:00-16:45 en
pauzeren voor koffie en lunch. We zoeken iemand die minstens 3/5 of 4/5 of fulltime ons team wil versterken.
Nieuwsgierig of wil je liefst meteen solliciteren?
Met je vragen of met je motivatiebrief + CV kan je terecht bij Talita Thoma: talita@ijustlovebreakfast.be

I Just Love Breakfast NV, Pullaar 159, 2870 Ruisbroek / www.ijustlovebreakfast.be
+32 (0)3 890 63 66 / BE0652 847 315

