
 

 
 
 
  
  
   
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie 
• Mede door jouw oog van kwaliteit, kun je trots zijn op 

het eindproduct dat de bakkerij levert aan de klanten; 
• Je bent de hele dag bezig met het uitvoeren van 

proces controles, voorbereidend werk en je zorgt ook 
dat je werkplek netjes en opgeruimd blijft. 

 

Jouw werkplek 
Bakkerij Pater is een hecht familiebedrijf die al bestaat sinds 
1924. Het begon als een kleine bakkerij in een boerderij maar 
het is ondertussen uitgegroeid tot een modern industrieel 
bakkersbedrijf in Avenhorn. 
 
Bakkerij Pater is één van de zes bakkerijen die onderdeel is van 
Amarant Bakkers. Met een team van ruim 450 collega’s werken 
we 7 dagen per week samen om onze klanten élke dag van 
lekker, betaalbaar én gezond brood te voorzien.  
 
Samen met je naaste collega’s vorm je een team. Je werkt met 
2 collega’s tegelijkertijd op de snijafdeling. De werktijden zijn 
voorspelbaar en je weet ruim van tevoren wanneer je moet 
werken. Het kan wel voorkomen dat de diensten uitlopen, een 
flexibele houding is daarom belangrijk. 
 

Wat mogen we van jou verwachten 
• MBO werk- en denk niveau; 
• een leergierige en stressbestendige houding; 
• ervaring met geautomatiseerde productiemachines; 
• een afgeronde operator opleiding is een pre; 
• je bent analytisch sterk en heb gevoel voor techniek en 

optimalisatie; 
• je bent flexibel inzetbaar en je hebt geen bezwaar 

tegen ploegendiensten, werken in het weekend en op 
feestdagen. 
 

 
 

Bakkerij Pater is op zoek naar een: 
 

Operator        
inpak grootbrood 
 

Full time  

Solliciteren 
Direct aan de slag? Dat kan! Wij zijn benieuwd naar jouw cv en ontvangen 
daarbij graag de reden waarom wij jou moeten aannemen. Stuur dit naar 
aron.munster@amarantbakkers.nl. Tot snel! 
 

Functieomschrijving 
Binnen de inpakafdeling wordt het grootbrood verpakt naar de 
eindverpakking voordat ze worden vervoerd naar de klanten. Jij 
bent verantwoordelijk voor de juiste instellingen zodat alle 
stickers voorzien zijn van de juiste productnaam, prijs en 
datum. Ook op de afsluiting van de zak komt de juiste datum te 
staan.  
 
Je werkt met controlelijsten en het is voor jou een sport om 
alles op de juiste volgorde en volgens bestelling te verpakken. 
Jij houdt dus wel van hectiek en weet onder druk goed 
overzicht te houden op het hele proces 
 
Tot jouw werkzaamheden behoren o.a. 

• Het instellen van apparatuur en aanbrengen van 
verpakkings- en hulpmaterialen;  

• Het uitvoeren van diverse kwaliteitscontroles m.b.t. de 
verpakking en registreren van bevindingen op lijsten 
en/of in systemen;  

• Het verhelpen van routinematige storingen of 
kwaliteitsafwijkingen door het bijstellen van 
apparatuur binnen parameters. 

 

Wij bieden 
Als je aan de slag gaat als operator inpak bij Bakkerij Pater kun 
je het volgende verwachten: 

• Een fulltime functie voor 38 uur per week; 

• Een prima salaris conform het cao voor het 
Bakkersbedrijf; 

• Toeslagen conform cao voor het Bakkersbedrijf; 
waaronder avond-, nacht- en weekendtoeslagen; 

• Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid om 
brood te kopen; 

• 25 vakantiedagen in het jaar; 

• 8% vakantiegeld; 

• Het betreft een functie voor een langere periode, je 
wordt echt onderdeel van het vaste team, met daarin 
ook doorgroeimogelijkheden. 
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