
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie 
• Trots zijn op het eindproduct dat je levert aan de klanten. 

• Controleren van de aanwezigheid van de juiste 

materialen en benodigdheden.  

• De onderhoud van de machines verrichten. 
 

Functieomschrijving 
Binnen de inpakafdeling wordt het eindproduct verpakt naar 
eindverpakking voordat ze worden vervoerd naar de klanten. 
De operator inpak is verantwoordelijk voor het instellen, 
monitoren en bijstellen van dit volledige proces. Als operator 
inpak ben je een belangrijke schakel in het gehele proces. 
 

Werkzaamheden 
Een greep uit de werkzaamheden: 

• Controleren van de aanwezigheid van de juiste 

verpakkingsmaterialen; 

• Ombouwen van de verpakkingslijn naar andere formaten 

op basis van batchspecificatie; 

• Instrueren van en geven van aanwijzingen aan collega’s;  

• Verhelpen van routinematige storingen of 

kwaliteitsafwijkingen door het bijstellen van apparatuur 

binnen parameters;  

 

Functie-eisen 
Wat mogen we van jou verwachten als operator inpak: 

• MBO werk- en denk niveau; 

• Een afgeronde operator opleiding is een pre; 

• Ervaring met geautomatiseerde productiemachines; 

• Je bent analytisch sterk en heb gevoel voor techniek en 

optimalisatie. 

 

 
 

Bakkerij JOLO is op zoek naar een: 
 

Operator        
inpak 
 

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! 

 

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

• Een parttime of fulltime functie, wat bij jouw 
situatie past. 

• 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 producten uit eigen bakkerij 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. 

 

Jouw werkplek 
Bakkerij JOLO is een jonge bakkerij in Nijverdal, gestart door 
Johan Pater en Lodewijk Bartels. Het team bestaat 
momenteel uit circa 20 medewerkers onder leiding van Ritzo. 
 
De bakkerij heeft een uitgebreid assortiment maar het 
belangrijkste producten zijn taai taai en ontbijtkoek. Onze 
taai is smeuïg en zacht, met die heerlijke kenmerkende 
anijsgeur.  
 
Bakkerij JOLO is een van de zes bakkerijen die onderdeel is 
van de organisatie Amarant Bakkers, een organisatie die 
bestaat uit meer dan 450 medewerkers. De missie van 
Amarant Bakkers is om hun klanten groot te maken met 
brood! Dit wordt gedaan door elke dag vers brood te leveren 
aan de klanten. 
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