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Organic Food Eindhoven (OFE) is een kleine productielocatie waar sauzen, fonds, spreads en 
soepen worden vervaardigd. Wij zijn gestart op 21 december 2019. Wij zijn een zusterbedrijf van 
de Smaakspecialist (DSS). DSS, produceert en distribueert duurzame levensmiddelen. Alle 
medewerkers geloven oprecht in de kracht van biologisch eten en haar positieve invloed op de 
gezondheid van de mens en de wereld.  

Met aandacht en liefde voor mens, dier en natuur maken wij de mooiste biologische producten voor 
in het supermarkt schap, grotendeels onder onze eigen merken zoals Smaakt, BioToday en RAW 
Organic Food. En dat doen we natuurlijk niet zomaar. 

Er is een nauwe samenwerking tussen de Smaakspecialist en Organic Food Eindhoven. Zo wordt 
het productieproces gerund door de medewerkend voorman en 2 productiemedewerkers. Inkoop, 
voorraadbeheer en productieplanning vindt plaats in nauwe samenwerking met DSS. Administratie 
en Kwaliteit vindt plaats bij DSS. De uitvoering van Kwaliteit, met andere woorden de: processen, 
de handboeken, de interne audits, wordt uitgevoerd door de medewerkend voorman onder 
supervisie van een kwaliteitsspecialist van DSS. 

Wij zijn op dit moment bezig met een professionalisering van de productielocatie en zijn daarom op 
zoek naar  

Een enthousiaste productiemedewerker 
Wat ga je doen? 

Je bent werkzaam in een dynamische omgeving en daar ga je de onderstaande werkzaamheden 
uitvoeren: 

• Verzamelen van de benodigde ingrediënten voor het afvullen van soepen, fonds, spreads en andere 
voedingsmiddelen in potten. 

• Aan en afvoeren van pallets van magazijn naar productie en andersom. 

• Bereiden van de ingrediënten in kookketels. 

• Afvullen in glazen potten die voorzien worden van deksel en etiket. 

• Eventueel steriliseren door middel van een autoclaaf. 

• Inpakken in omdozen van producten. 

• Monteren en demonteren van machineonderdelen. 

• Schoonmaken van de werkomgeving en machines. 

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens richtlijnen van HACCP, IFS en voedselveiligheid. 

Je maakt onderdeel uit van een klein productieteam wat samen zorg draagt voor het correct en 
nauwkeurig uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden. Je vindt het leuk om mee te denken 
over de productieprocessen en bent niet te beroerd om aan te pakken. 

Wat verwachten wij van jou? 

· Je hebt je een flexibele instelling (Afhankelijk van de behoefte 8 uur en 18:00 uur). 

· Je beschikt over ervaring in een voedingsmiddelen omgeving. 
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· Je hebt een opleiding genoten tot kok of iets vergelijkbaars, of je hebt ervaring als kok opgedaan in 
de praktijk. 

· Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

· Je kan werken in een hectische werk omgeving. 

· Je hebt ervaring met het bedienen van eenvoudige machines. 

· Je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren. 

· Je woont in de buurt van Eindhoven. 

· Je hebt kennis van de Nederlandse taal. 

Wat kan je van ons verwachten? 

· Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden. 

Wil jij werken in een informele sfeer waar je samen met elkaar blijft kijken naar oplossingen en 
mogelijkheden en kan je niet wachten om te starten? Stuur dan snel je CV en korte motivatie naar 
Daiëlle Rikken, HR-manager. 

 


