
Katja de Jong,
Voedingsoperator
UT R E C HT ,  2 4 3 4  A B · email@voorbeeld.com

PRO FIE L

Vanuit mijn ervaring als voedingsoperator heb ik al veel gezien en geleerd. Netjes werken en
zorgen voor een goed eindproduct, dat is waar ik mijn bed voor uit kom.

  
"Hans werkt snel, gedetailleerd en let er altijd op dat de plek netjes en strak wordt achtergelaten" -
Thomas, eigenaar Agilitas

W E RK E RVA RING

Voedingsoperator, Agilitas
feb 2017 – Heden, Rotterdam

Verantwoordelijk voor de productie en voor het instellen, bedienen en bijsturen van de machines
en apparatuur.

De operationele aansturing en controle van meerdere productiemachines
Het ombouwen, in bedrijfstellen en finetunen van de productiemachines

Het meten, beoordelen en registreren van relevante procesparameters en kwaliteit-
en hygiëne gerelateerde zaken

Het aansturen van de productiemedewerkers en inpakkers
Zorgen voor orde en netheid, veiligheid (ARBO) en voedselveiligheid in en op de werkplek

Ontvangen van de grondstoffen en het afleveren van het eindproduct aan de chauffeurs
Procesafwijkingen tijdig zien en corrigeren

Adequaat oplossen van kleine technische storingen

Mijn collega’s vinden dat ik proactief ben binnen mijn werk

Voedingsoperator, Start uitzendbureau
nov 2015 – feb 2017, Zwolle

Bij verschillende organisaties als voedingsoperator gewerkt, uitgezonden vanuit Start.

Op- en ombouw van de productielijn

Het bijsturen van processen
Het nastreven van zo goed mogelijke productieprestaties

Herkennen van procesverbeteringen en deze vertalen in verbetervoorstellen
Werken volgens wettelijke richtlijnen en voorschriften op het gebied van HACCP, Milieu en
Arbo

Uitvoeren van kwaliteitscontroles d.m.v. monsterafname

Ik werk graag netjes en gestructureerd, zodat het werk goed gedaan wordt
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Nederlandse

VA A RDIGHE DE N

Beleefd, representatief,
vriendelijk, flexibel,
creatief

HO BBY'S

Voetbal, darten, goede
gesprekken en lezen



ROC Midden Nederland, MBO-3 Levensmiddelentechnologie
sep 2012 – jun 2015

Op school alles geleerd over de techniek en machines om levensmiddelen te produceren.

De Hoekse Berg, VMBO diploma
sep 2008 – jun 2012, Woerden

CURSUSSE N

Machines en voeding, Maatwerk en studie
mei 2017 – mei 2017

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA), VCA-opleidingen
dec 2015 – dec 2015


