
 

 

 

 

 

 

Feijen zoekt Procesoperator (1fte) 
Heb je (proces)technisch inzicht en wil jij je ontwikkelen tot een allround procesoperator? Of heb je al enige 

jaren ervaring als procesoperator? Kom ons versterken en leer on the job. 

Wat ga je doen als Procesoperator? 

Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor een goede bediening en optimalisatie van grotendeels 

computergestuurde productie-installaties. Je krijgt eerst een interne opleiding waarbij je wordt ingewerkt op 

één onderdeel van het productieproces. Daar worden steeds onderdelen aan toegevoegd. Zo leer je het totale 

proces beheersen.  

Naast het bedienen en optimaliseren van installaties heb je nog een aantal andere taken: 

 Je voert de kwaliteitscontrole van de grondstoffen en het eindproduct uit en stuurt de 
productieprocessen bij als dat nodig is; 

 Je verricht eerstelijns onderhoud aan onze machines; 

 Je zorgt voor orde en netheid op de werkplek; 

 Je werkt volgens ons kwaliteits- en hygiëne handboek. 

Als procesoperator maak je onderdeel uit van het team ‘Productie Dalfsen’ en rapporteer je aan de 

plantmanager. Je krijgt een contract voor 40 uur per week in een 2 ploegenrooster, waarbij je wel bereid bent 

om in 3 ploegen te werken. 

Wat vragen wij van jou? 

Je krijgt energie van samenwerken met verschillende mensen en overlegt graag met je collega's om de beste 

resultaten te leveren. Zelfstandig werken vind je geen probleem. Doordat je goed op details let, lever je 

uitstekende kwaliteit. Onze ideale Procesoperator heeft daarnaast: 

 Minimaal Mbo 3 werk- en denkniveau (door opleiding of ervaring); 

 Zeer goed procestechnisch inzicht; 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal (spreken en lezen); 

 Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Dalfsen 

Wie zijn wij? 

Feijen Diervoeders, dochteronderneming van De Heus Voeders, is een bedrijf met veel historie, 

maar ook met een duidelijke visie op de toekomst! We hebben een no-nonsense bedrijfscultuur  

die zich kenmerkt door vertrouwen, korte lijnen en snelle besluitvorming. De laatste jaren is er  

veel geïnvesteerd in modernisering van het productieproces. 

Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Neem contact op met Ton Feijen via 

06 538 36 420 of stuur je brief en CV naar: t.feijen@feijendalfsen.nl 


