
VACATURE
BAKKER

Functie:           Bakker
Aanstelling:    Fulltime 
Aanvang:         Maart 2023
Werktijden:     8 am - 5 pm  
Solliciteren:    Schriftelijk, tot uiterlijk vrijdag 17 februari 2023 
Informatie:      hr@deli-nova.com of bel +5999 846 6000

Je bent verantwoordelijk voor het controleren van
het productieproces, het afwegen van
grondstoffen, het schoonhouden van de werkplek
en andere voorkomende klusjes.
Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar je
kan ook goed in teamverband werken.
Je bent verantwoordelijk voor het opstarten van
het productieproces;
Je bent in staat om brood, patisserie, koeken en
seizoensgebonden lekkernijen te bakken;
Je bereid brood en banketproducten zelfstandig en
meestal volgens een vast receptuur;
Je bent in staat om nieuwe recepten uit te
proberen;
Je bent in staat om de producten op kwaliteit en
smaak te beoordelen
Je bent in staat om de bakmachines te bedienen;
Je bent in staat om de machines te onderhouden
en schoon te maken;
Je bent in staat deeg te mengen;
Je bent in staat om ingrediënten volgens de
specificaties en kwaliteitseisen te mengen;
Je bent verantwoordelijk voor het schoonhouden
van jouw werkplek en de machines conform de
HACCP-regels.

Taken:

Minimaal MBO werk- en denkniveau;
Ervaring in de bakkerij-/foodsector is een pré;
Enige kennis van en ervaring met het bedienen
van    productiemachines;
Kennis van procedures (materiaal, veiligheid,
hygiëne, kwaliteitssystemen, HACCP e.d.);
Zelfstandig, creatief, nauwkeurig, resultaat- en
oplossingsgericht, stressbestendig;
Je beheerst de Nederlandse taal, Papiaments als
Engelse taal in woord en geschrift.

Functie-eisen:

Ben jij de juiste persoon voor deze functie, dan
horen we graag van je! Mail je motivatiebrief +  CV
naar onze HR afdeling via hr@deli-nova.com en
wellicht ben jij binnenkort onderdeel van ons
DeliNova team.  

Als bakker bij DeliNova zorg je samen met jouw andere collega’s onder leiding van de chefbroodbakker dat de
grondstoffen worden omgezet tot een product waar jij en DeliNova trots op mogen zijn.
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