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Dawn Foods International B.V. 
Zilverhoek 1  

NL-4651 SP Steenbergen  
T +31 167 54 35 43 

What began as a small but thriving bakery in 
Jackson, Michigan, more than nine decades has 
grown to become the international sweet bakery 
supplier known as Dawn Foods Products, Inc. Over 
the years, Dawn Foods has continually evolved, 
always supplying the quality goods and services our 
customers need today, and has continued to remain 
true to its core beliefs.  
 
Dawn will always be known as a family business, 
where every individual takes pride in all they do and 
the customer always comes first. 

 

Operator Inpak 
Fulltime – 3- of 5-ploegen - Steenbergen (NB) 

 
 

 
  
 
 
 

 

 
De functie 
Als Operator Inpak draag je zorg voor het inpakken 
van de verschillende eindproducten. Dit doe je door 
het instellen en bedienen van verschillende machines 
op een zodanige wijze dat wordt voldaan aan de 
gestelde kwantitatieve en kwalitatieve eisen.  
 
 
De werkzaamheden 

Je zorgt ervoor dat de eindproducten in de juiste 
hoeveelheden en verpakkingen worden afgewogen en 
toegevoegd. Je bewaakt de voortgang van het proces, 
neemt monsters, voert controles uit en neemt waar 
nodig maatregelen. 
 
Je werkplek is jouw domein. Je zorgt ervoor dat die 
voldoet aan alle hoge hygiëne- en veiligheidseisen. 
 
Ter verbetering van de effectiviteit, de efficiency, 
het milieu, de werkomstandigheden, de veiligheid en 
de hygiëne doe je verbetervoorstellen. 
Het is jouw taak om kleine storingen aan machines te 
verhelpen en grotere storingen te rapporteren aan de 
technische dienst. Je instrueert teamleden en 
rapporteert aan de teamleider. 

 

 

Vaardigheden & Kennis: 

• MBO werk- en denkniveau; 

• Een afgeronde opleiding procestechniek of 

Vapro is een pre; 

• Ervaring in de voedingsmiddelenindustrie 

• HACCP is een pre; 

• Goede kennis van eindproducten en 

productafwijkingen; 

• Een probleemoplossend vermogen. 

 

 

 

 

Om te solliciteren stuur je jouw CV en 

motivatiebrief naar de HR Afdeling: 

hr-nl@dawnfoods.com 
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