
 

 
 

Mix International BV is een zelfstandig, gespecialiseerd bedrijf in het ontwikkelen en produceren van 

hoog kwalitatieve diervoeding voor bedrijven, voor zowel nuts, sport en gezelschapsdieren  

In verband met de geplande uitbreiding zijn we op zoek naar:     

 

Operator Mengerij (40 uur) in 2 ploegendienst 
 
In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het bedienen en bewaken van meerdere 

productielijnen van de mengerij, zodanig dat producten van de vereiste kwaliteit ter beschikking 

komen. Dit binnen een klein bedrijf waar iedereen elkaar kent en waar je samen werkt aan de 

verdere groei van het bedrijf.  

 

Takenpakket 

Als operator mengerij kun je 1 of meerdere lijnen van de mengerij bedienen, je kunt op den duur de 

problemen zelfstandig oplossen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:  

- Voorbereiden van het productieproces van de mengerij door controleren van het 

productieprogramma, bewaken van de voorraad, nemen van monsters, instellen van de 

apparatuur en installatie van de mengerij 

- Controleren en besturen van de productielijn van de mengerij zodat het volgens planning 

verloopt, wegen en storten van de juiste hoeveelheid producten, bedienen van de afzaklijn 

en eventuele problemen signaleren (deze zelf oplossen of doorgeven) 

- Besturen van de heftruck voor aan- en afvoer van big bags en pallets 

- Preventie en correctief uitvoeren van onderhoud aan de mengerij 

- Bijhouden van productiegegevens en benodigde gegevens noteren en verwerken 

 

Profiel: 

- MBO werk- en/of denkvermogen, teamplayer; 

- Technisch inzicht om de mengerij-machines precies in te stellen; 

- Ervaring als operator of de ambitie en kwaliteiten om hierin opgeleid te worden; 

- In een team kunnen werken, overzicht kunnen houden en eventueel collega’s aan kunnen 

sturen; 

- No-nonsense mentaliteit; 

- Zelfstandig en gedisciplineerd werken; 

- Affiniteit met de diervoerder-  of agrarische sector hebben; 

- In het bezit zijn van een veiligheidscertificaat voor heftruck of bereid om te behalen; 

- Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift. Bij voorkeur ook Duits of Engels kunnen 

spreken. 

 

  



 

 

 

Wat bieden wij?  

- Een fulltime baan van 40 uur per week in 2 ploegendienst op basis van een tijdelijk contract, 

met zicht op een vaste baan.  

- Marktconform salaris a.d.h.v. functie; 

- Ruimte voor verdere bijscholing. 

 

Meer informatie over ons bedrijf kunt vinden op onze internetsite www.mix-international.nl 

 

Interesse? 

Lijkt het je wat om je bijdrage te leveren aan onze snelgroeiende, jonge organisatie? Solliciteer dan 

snel op deze functie!  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Arian Linders, via 

telefoonnummer 06-53149015 of arian@mix-international.nl  

 

 

http://www.mix-international.nl/
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