
 

 

Lijnoperator 

 
Compaxo Fijne Vleeswaren B.V. gevestigd in Gouda levert haar producten nationaal en internationaal 
aan klanten binnen Retail, Horeca en Groothandel. Er wordt zowel onder eigen label als onder 
private label geproduceerd. De organisatie ontwikkelt zich momenteel snel, door haar processen te 
innoveren en automatiseren en haar kwaliteitszorg naar een (nog) hoger niveau te brengen. 
 
Compaxo Fijne Vleeswaren B.V. heeft honderden medewerkers en heeft een groot deel van de 
productieketen van grondstof tot eindproduct in eigen beheer. Ook verzorgen wij grotendeels onze 
eigen distributie. Je treft er dan ook volop diversiteit qua functies en werkzaamheden. Het maakt de 
organisatie complex, maar ook heel eigen en ín control’ over het totale proces.  
 
Als lijnoperator ben jij verantwoordelijk voor het opstarten, bedienen en ombouwen van een 
productielijn. Dit betekent in de praktijk dat je elke dag je eigen lijn opbouwt, bedient en weer 
afbouwt. Je zorgt dat de lijn goed loopt en probeert de productiedoelen te halen. In het geval van 
storingen of problemen probeer je eerst zelf een oplossing te vinden voordat je je afdelingschef 
inschakelt. Naast de productieoutput draag je uiteraard een belangrijke verantwoordelijkheid op het 
gebied van productkwaliteit, bijvoorbeeld THT-controle. Je stuurt en ondersteunt de 
productiewerkers aan de lijn en fungeert als eerste aanspreekpunt. Samen met jouw leidinggevende 
ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Jouw normale werktijden zijn van   
06:30 – 16:30uur maar wanneer het noodzakelijk is ben je bereid om in ploegendienst te werken.  
 
Tot jouw takenpakket mag je o.a. rekenen: 
 
Verantwoordelijkheden: 

 Opstarten, bedienen en ombouwen productielijn 

 Werkvoorbereiding t.b.v. productiestart 

 Sturing en ondersteuning van de productiemedewerkers 

 Kwaliteitscontroles  

 Administratie/registratie d.m.v. lijsten en Reflex 

 Alle overige voorkomende werkzaamheden binnen jouw lijn en omgeving 
 
Je werkt actief samen met: 

 Direct leidinggevende voor alle voorkomende taken  

 Collega lijnoperators en productiemedewerkers voor de dagelijkse werkzaamheden 
 
Jouw gedrag wordt gekenmerkt door: 

 Betrokkenheid  

 Open communicatie 

 Resultaatgerichtheid 
 



Wij zoeken: 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal 

 Affiniteit met techniek 

 Een positieve instelling en werklust 
 
Wij bieden: 

 8% vakantietoeslag. 

 2% eindejaarsuitkering. 

 24 vakantie/snipperdagen en 23 ATV dagen op basis van een fulltime dienstverband. De ATV 
dagen zijn in te ruilen voor extra salaris. 

 Pensioenregeling. 

 Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. 
 
Reageren:  
 
Bij interesse ontvangen wij jouw sollicitatie graag op personeelszaken@compaxo.nl. Wij gaan 
uiteraard vertrouwelijk met jouw gegevens om en nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.  
 
Compaxo Fijne Vleeswaren B.V. 
Afdeling HRO 
Postbus 100 
2800 AC  Gouda  
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