
  

Rendapart is een bedrijf gevestigd in Aalst dat gespecialiseerd is in de productie en 
verpakking van organische en organo-minerale meststoffen. Het is een financieel sterk en 
bloeiend familiebedrijf met een jarenlange traditie dat continu nieuwe 
produktietechnieken introduceert en aan productinnovatie doet. Het welbekende merk 
VIANO biedt een volledig spectrum aan van tuinproducten, meststoffen ( enkelvoudige en 
samengestelde), grondverbeteraars, potgronden, bodembedekkers enz. Momenteel is 
Rendapart op zoek naar een : 

 

Machine-operator productie 
 

Objectieven: 

Het uitvoeren van productieprocessen conform de procedures, de planning en de bijbehorende 
kwalitatieve en kwantitatieve vereisten, met als doelstelling specifieke meststoffen te verkrijgen. 

 

Functie: 
 
Als Machine-operator productie bent u verantwoordelijk voor : 
 

• Ontvangst en inname grondstoffen met oog voor hoeveelheid, kwaliteit en conformiteit 
• Mengen van grondstoffen volgens opgegeven formule, tonnage en productieopdracht 
• Persen van de gemengde grondstoffen volgens de regels van de goede praktijk 
• Kruimelen en zeven naar gevraagde grootte en bijregelen op basis van staalnames 
• Bedienen van diverse machines in functie van het productieproces 
• Controle van de machines en van de voortgang van het productieproces 
• Uitvoeren van technische controles op de installaties en signaleren van eventuele afwijkingen 
• Uitvoeren van klein algemeen onderhoud 

 

Profiel: 
 

• U bent in het bezit van een diploma in een technische richting  
• U spreekt-leest-schrijft Nederlands en/of Engels 
• U heeft een eerste werkervaring of intensieve stage achter de rug in de productie 
• U bent bereid om in 3 ploegen te werken 
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U vindt uzelf terug in: 
 

• Kwaliteitsgerichtwerken: 
Kwaliteitsvolle en correcte processen / producten / diensten leveren en streven naar 'continous 
improvement'. 

• Procedure- en procesgericht werken: 
Bestaande procedures en afspraken toepassen en processen / flows verbeteren. 

• Flexibel reageren: 
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. De eigen prestaties / vaardigheden / 
werkmethode / gedragstijl aanpassen aan veranderende omstandigheden en verwachtingen. 

• Assisteren/Faciliteren: 
Inzet, (technische) hulp en middelen bieden voor het bereiken van doelen of zorg van anderen. 

• Progressie in deze rol weerspiegelt ervaring en maturiteit. 

• Voert technische - administratieve - zorgende - operationele taken uit. 

 

Aanbod : Rendapart biedt een gevarieerde en uitdagende job aan in een interessante en 
dynamische omgeving. 

 
Interesse? : Bent u geïnteresseerd in deze unieke opportuniteit, stuur dan uw CV met  uw 

motivatiebrief per mail naar hello@viano.be 


