
 

 

Ben jij een whisky-fanaat 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 mensen én machines? Dan 

ben jij de persoon die we zoeken! 

 

Stookoperator  
 

Wij bieden:  
• Een ace-team: samen met de tweede stoker vorm je een duo waar Batman & Robin jaloers op 

zouden zijn! 

• Een stookzaal met een echte Schotse ketel, om je whiskybeslag in af te stoken 

• Het beheer van de whisky-rijpingsmagazijnen en alle bijhorende taken zoals het maken van 

blends en het overpompen van vaten 

• Filtratie en afvulling van de whisky als kers op de taart 

• Veel communicatiemogelijkheden met anderen: je plant proactief de nodige transporten in en 
stemt af met de andere afdelingen alsook Douane & Accijnzen 

• Een 5 dagen-week, van dinsdag tot zaterdag 

 

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: Je zoekt graag mee naar de meest efficiënte 

planning om de diversiteit aan taken op verschillende sites te tackelen 

• Enig IT-technisch inzicht om probleemloos alle administratie in ons ERP-systeem, meer 

bepaald NAVISION, te kunnen zetten  

• Zin voor kwaliteit en nauwkeurigheid 

• Flexibiliteit: je stookt met plezier op zaterdagen om bezoekers helemaal van hun sokken te 
blazen 

• Een multifunctioneel bioritme:  Soms stook je samen met je collega een dubbele batch. 

Hierdoor begin je ofwel om 6u ’s ochtends of werk je door tot 20u 

• Gelijkgezinde zielen: dealbreakers zijn de missie, visie en waarden van Het Anker niet 
uitdragen in al je doen en laten 

 

En liefst ook: 
• Een voorliefde voor whisky 

• Een technische achtergrond  

• Een “local”, woonachtig op fietsafstand van onze stokerij (Blaasveld), brouwerij (Mechelen-

centrum) en bottelarij (Mechelen-Noord) 
 

Hoe deze job binnenhalen? 
• Stuur je eigenste videoboodschap om jezelf en je motivatie kenbaar te maken, naar 

vacatures@hetanker.be  

• Kom naar hier om ons te ontmoeten, x 3 (want je 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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