Biologische geitenkaasmakerij Karditsel zoekt een nieuwe medewerker
Karditsel is een kleine en ambachtelijke kaasmakerij in volle groei die op een biologische
boerderij in Lummen de rauwe geitenmelk verwerkt tot hoogwaardige
geitenkazen. Karditsel zoekt een enthousiaste medewerker die ons team kan versterken en
mee instaat voor de dagelijkse productie, rijping en verpakking van de geitenkaas.
Wij bieden een job met doorgroeimogelijkheden.
Meer informatie over de boerderij, de kaasmakerij en de kaas vind je op www.karditsel.be
Functieomschrijving
Je rol in ons klein team:
• Productie van ambachtelijke geitenkazen: uitschep wrongel, inzouten, draaiwerk ...
• Kazen inpakken en bestellingen klaarmaken voor transport
• Kaasmaterieel en ruimtes grondig schoonmaken
• Rijpen van zachte kazen met verschillende korsttypes
• Op termijn meer verantwoordelijkheden opnemen
Profiel
Jouw troeven:
•Je gaat zorgvuldig te werk en je waakt er mee over dat de kwaliteit van onze geitenkaas hoog
blijft
•Je bent enthousiast voor het leren van een ambacht en over biologische voeding
•Je hebt geen problemen met fysiek werk en kunt een hoog werkritme aan
•Je bent een zelfstandige werker, maar ook een fijne teamgenoot
•Je bent gefocust en houdt het overzicht als je meerdere taken moet uitvoeren
•Je hebt geen probleem om regelmatig op zaterdag te werken
•Je beschikt over eigen vervoer, want de kaasmakerij is niet bereikbaar met het openbaar
vervoer
Aanbod
Opleiding tot ambachtelijk kaasmaker met ruime verantwoordelijkheden. Ideaal voor iemand
die in aanmerking komt voor een IBO
Een vier-vijfde contract van bepaalde duur met mogelijkheid tot een voltijds contract van
onbepaalde duur na een geslaagde opleiding van zes maanden
Loon in verhouding tot barema’s van PC 118.12 (voedingsnijverheid)
Dagwerk tussen 8 en 16 uur tijdens weekdagen en tussen 8 en 12:30 uur op zaterdag
Plaats van tewerkstelling:
KARDITSEL bvba Goeslaerstraat 33, 3560 LUMMEN
Praktisch
Zin om mee te werken? Stuur dan een sollicitatiebrief met je motivatie en curriculum vitae
naar kaas@karditsel.be met mededeling ‘vacature’.

