
                                                                                                 

 
Pralinart NV en A&A Chocolaterie NV te Lokeren zijn dochterbedrijven van Hamlet NV te Vrasene. Deze 
chocoladebedrijven zijn  gespecialiseerd in pralines en holfiguren voor Internationale Retailketens. Al meer dan 
25 jaar hebben we een sterke reputatie binnen deze sector, zowel voor speciale seizoensassortimenten als 
voor assortimenten die het hele jaar door verkocht worden.   
 
Om ons team in Lokeren te versterken, zijn wij op zoek naar een gemotiveerde Machine Operator (m/v) met 
een passie voor voeding / chocolade. 
 
Functieomschrijving: 

 Je bedient de complexe machine en analyseert regelmatig de instellingen 

 Je bouwt de machine volledig zelfstandig om  

 Je stelt de machines zo optimaal mogelijk in naargelang de productie-opdracht 

 Je stuurt deze parameters bij indien nodig en signaleert de mogelijke afwijkingen 

 Je legt het verband tussen de instellingen van de machines en het resultaat ervan om ze nog 
efficiënter te doen presteren 

 Je formuleert structurele verbetervoorstellen omtrent machineperformantie 

 Je bent bereid om die kennis op termijn ook te delen met collega’s en hen opleidingen hierin 

te geven  

 Je voert eenvoudige, preventieve onderhoudswerkzaamheden uit onder begeleiding van de 

onderhoudstechnicus.  

 Kortom,  je vindt het een uitdaging om de machines door en door te leren kennen en elke 
keer beter te laten produceren. 

Profiel: 
 

 Je bent technisch ingesteld en beschikt over de nodige dosis oplossingsgerichtheid 
 Je beschikt over een assertieve en duidelijke communicatie naar collega’s toe 
 Vlotte kennis Nederlands: zowel gesproken als geschreven 
 Je beschikt minimum over een diploma middelbaar onderwijs in een technische richting 

(mechanica, elektro mechanica, elektriciteit) of kan de nodige ervaring voorleggen  
 Je hebt voldoende technisch inzicht om in een geautomatiseerde productieomgeving te 

functioneren 
 De strenge kwaliteit- en voedselveiligheidsregels schrikken je niet af 
 Je bent flexibel in werkuren: je kan zowel in daguren als in 2-ploegen werken 

 
 
Wij bieden: 
 
Wij bieden jou een verantwoordelijke en boeiende functie met veel afwisseling, tewerkstelling 
binnen een groeiend familiaal bedrijf op mensenmaat en een competitief verloningspakket naar 
capaciteiten en inzet.   
 
Contact:  
Céline Yzewyn, c.yzewyn@pralinart.be, 09/337 70 30 
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