VANDINTER SEMO, een zaaizaad verwerkend bedrijf in het Oldambt, winnaar van de
Ondernemersprijs Oost-Groningen 2018 is op zoek naar een :

OPERATOR ZAAIZAAD SCHONING
Het is 1914 als de oprichters Zwaan en De Wiljes in het Groningse Scheemda starten met
hun bedrijf in zaadteelt en de handel in zaad. Ruim 100 jaar later is het bedrijf bekend als
Vandinter Semo en uitgegroeid tot een betekenisvol producent en verwerker van zaaizaad
in Nederland en ver daarbuiten.
De klanten van Vandinter Semo willen een goed product en een betrouwbare levering. Voor
ons bedrijf is een goed functionerende productie omgeving dan ook essentieel. Operators
dragen zorg voor een tijdige ontvangst, juiste opslag van het product, het schonen,
behandelen en verpakken van het zaad en een tijdige en complete verzending.
Als operator zaaizaad schoning ga je met behulp van een uitgebreid en divers machinepark
de partijen zaad schonen om zo uitsluitend kwalitatief goed zaad over te houden. Na het
zorgvuldig instellen en opstarten van de machine, inspecteer en controleer je lopende
processen nauwkeurig en zelfstandig, waarbij de kwaliteit voorop staat. Je bent
verantwoordelijk voor een goed verloop van het proces en bent kritisch op een hoogwaardig
eindresultaat. Veiligheid en kwaliteit staan hierbij altijd voorop.
Het werken met een natuurproduct en een grote diversiteit aan machines maken dat geen
dag hetzelfde is. Na een intensief intern inwerkprogramma ben je in staat zelfstandig de
verschillende machines te bedienen. Het komt voor dat je wordt gevraagd om periodiek
andere bewerkingsafdelingen te ondersteunen.
Wat jij meebrengt…
Je bent een gemotiveerde, zelfstandige aanpakker. Je houdt ervan om fysiek en nauwkeurig
werk uit te voeren in een productie omgeving. Je hebt interesse in het werken met
verschillende soorten zaden en bent gedreven om het maximale uit de machines te halen. In
de oogstperiode ben je bereid om extra uren te maken. Je staat daarnaast open voor
vernieuwing, hebt oog voor detail en bent initiatiefrijk. Je vindt het prettig om zelfstandig te
werken, maar toch deel uit te maken van een team, waarbij je flexibel inzetbaar bent. Het is
een pre als je analytisch sterk bent en makkelijk verbanden legt.

Daarnaast breng je mee:


Een afgeronde LBO-MBO-opleiding



Enkele jaren relevante werkervaring, bijvoorbeeld met machines of in de proces- of
productieomgeving



Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat, of bent bereid deze te halen

Wat kun je van ons verwachten?
Naast een leuke samenwerking met collega’s van verschillende afdelingen en landen, bieden
wij jou graag:


Een full-time baan met uitzicht op een vast contract



Een intensief inwerkprogramma



Diverse opleidingsmogelijkheden en cursussen



De ruimte om te ondernemen en jezelf te ontwikkelen

Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaande vacature? Solliciteer dan direct. Je sollicitatie kun je richten
aan B.J. van Dinter via info@vandintersemo.nl. Wil je toch nog eerst meer informatie? Lees
dan het verhaal van Vandinter Semo of bekijk onze bedrijfsfilm op www.vandintersemo.nl

