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De Goey Kaas Holland is een familiebedrijf met ruim vijftig jaar ervaring in de behandeling van 
kaas. In een optimaal geklimatiseerde omgeving wordt de kaas opgelegd, gekeerd en 
geplastificeerd. Dit gecontroleerde en geautomatiseerde proces voldoet aan de hoogste 
kwaliteitseisen op het gebied van voedselveiligheid. De beste kaasmakers van Nederland 
vertrouwen ons de behandeling van hun kwaliteitsproduct toe.   
  

Binnen De Goey Kaas Holland is de volgende functie vacant:   

  

Operator behandellijn 
  

Wat houdt de functie in?   

Als operator van de behandellijn ben je verantwoordelijk voor het bedienen, instellen, controleren en 

ombouwen van de productielijnen. Met gebruik van een reachtruck plaats je de kaasboxen vanuit het 
pakhuis op de productielijn. De operator lost kleine storingen op en schakelt bij grote problemen met 
collega’s en indien nodig met de leverancier van de productielijnen. 

  

Wat ga je doen? 

- Met een reachtruck plaats je de kaasboxen vanuit het pakhuis op de productielijn. 
- Je bent verantwoordelijk voor het bedienen van de productielijnen gedurende het           

productieproces. 

- Je bent verantwoordelijk voor het instellen en ombouwen van productielijnen conform 

planning en werkopdracht. 
- Je voert controles uit voor de juiste werking van de productielijnen en kwaliteit van de 

kaas.  
- Je zorgt voor het schoonhouden van de productielijnen en de werkplek tijdens en aan het 

einde van de dienst. 
- Je signaleert afwijkingen aan het productieproces en registreert deze in de KPI. 

- Je lost zelfstandig kleine storingen op aan de productielijnen. 
- Je houdt je bezig met het coaten en rijpen van kaas.      

       

 Wat verwachten wij van jou? 

- Je hebt minimaal 6 maanden recente rijervaring op een reachtruck en een certificaat. 

- Het is een pre als je ervaring hebt in de levensmiddelenindustrie in een vergelijkbare 

functie. 

- Je bent in staat om nauwkeurig, netjes en kwaliteitsgericht te kunnen werken.  

- Je bent flexibel in te plannen en bereid om fulltime (36 u) per week te werken in 

ploegendienst. 

    

  

mailto:info@degoeykaasholland.com


                          
 

Pompmolenlaan 37 0348-413293 info@degoeykaasholland.com 
3447 GK Woerden  www.degoeykaasholland.com 
 

  

  

      

      

Wat kun je van de Goey Kaas Holland verwachten?   

- Een passende beloning conform cao particulier kaaspakhuisbedrijf. 

- We bieden je een 7 maanden contract aan met de mogelijkheid tot verlenging of een vast 

contract bij goed functioneren. 

- Reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer (vanaf 10 km tot 30 km enkele reis) 

- Je komt te werken in een enthousiast team. 

- Er is genoeg ruimte om jezelf te kunnen ontwikkelen en mee te groeien in de organisatie. 

 

Heb je interesse in deze functie?  

Mail je motivatiebief met cv naar pz@degoeykaasholland.com.   

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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