
 

 

Ben jij een bierfanaat in hart en nieren? Ben je bereid om je mouwen op te rollen en problemen op te 
lossen, maar daarna ook alles proper achter te laten? Ben jij goed met machines én met mensen? Dan 

ben jij de persoon die we zoeken! 

Operator Biervoorbereiding  
Wij bieden:  

• Een dream team van collega-operatoren, al zeggen we het zelf! 

• De verantwoordelijkheid, samen met je Teamlead Biervoorbereiding, over: 

o Brouwsels van tankwagen op lageringstanks steken 

o Filtratie en pasteurisatie van de bieren 

o Gist- en suikerpreparatie voor hergisting op fles 
o (Smaak)controle voor afvulling 

• Aansluitende bevoegdheden van:  
o het cippen (i.e. chemisch reinigen) van tanks en leidingen  

o het opstarten, bijsturen en kuisen van de filter 

o de juiste staalnames en analyses ter plaatse, inclusief kwaliteitsbeoordeling 

• Een vast, voltijds contract in daguren én een vrije namiddag op vrijdag!  

Wij vragen:  

• Iemand die niet vies is om de handen vuil te maken, maar daarna met smetvrees-precisie de 

boel terug proper en steriel maakt. We werken in de voeding, hygiëne boven alles!  

• Pragmatiek en probleemoplossend vermogen 

• Zin voor kwaliteit en nauwkeurigheid: precision is your middle name!  

• Iemand die chemische producten kan beheren: een Bachelor-opleiding Agro en Biotechnologie 

of (bio)chemie is geen overbodigheid  

• Een klein beetje administratieve skills 

• Flexibiliteit: enkel indien nodig, blijf je bvb. wat langer op een vrijdag indien de situatie hierom 

zou vragen 

• Gelijkgezinde zielen: de missie, visie en waarden van Het Anker uitdragen in al je doen en laten 
is een must! En hierop geven we geen millimeter toe!  

 

En liefst ook: 

• Een eerste relevante werkervaring in de voedingsindustrie 

• Een “local”, omgeving Mechelen-Noord 
 

Hoe deze job binnenhalen? 

• Stuur je cv en motivatiebrief naar vacatures@hetanker.be 

• Kom naar hier om ons te ontmoeten, x 3 (want je vaste collega, leidinggevende en HR moeten 
uiteraard allemaal onder de indruk zijn!) 

• Al het voorgaande afgevinkt? Book your party ticket, you’re one of the gang!  
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