
 

 

  

 

 

 

 
 

Sodiko, passion in a bottle! 

Wie zijn wij: 
 
Sodiko is een toonaangevende leverancier op de internationale drankenmarkt,  gedreven door de sfeer 
van een familiebedrijf en sterke waarden. We handelen via een internationaal netwerk van 
professionele distributeurs en winkeliers en bieden op maat gemaakte producten die voldoen aan de 
vereisten van individuele klanten en markten. 
Wij zijn een niche-speler met de flexibiliteit om producten aan de behoeften van de klant te voorzien en 
streven naar een sterke groei in een complexe drankenindustrie. Door permanente innovatie en 
klantgerichtheid  kan Sodiko hoge kwaliteit en aangepaste producten leveren. 
 
Wij zijn op zoek naar een operator bereiding   ( 2 ploegen )  
  
Uw voornaamste taken en verantwoordelijkheden:  

• u bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig bereiden van de recepten volgens de recepturen 
en volgens vooropgestelde planning en instructies  

• u bewaakt de continuïteit en kwaliteit van het productieproces  

• u voert kwaliteitscontroles uit op drank  

• u ontvangt alle grondstoffen en volgt de voorraden en vervaldata van alle grondstoffen op  

• u volgt de veiligheids -en hygiënevoorschriften op en leeft deze ook na  

• u voert het volledige stookproces uit vanaf het vullen tot de volledige reininging onder toezicht   

• u zorgt voor een propere werkomgeving,je onderhoudt de bereidingsruimte  

Waar wij naar zoeken:  

 

• u heeft A2 diploma bij  voorkeur in de voedingsindustrie (chemie, bereider, operator 
voeding,…)  en al enige relevante ervaring  

• U heeft een actieve kennis van BRC – IFS  

• U  hebt een passie voor kwaliteit  

• U kan zelfstandig en nauwkeurig werken  

• U bent communinicatief en collegiaal  

Wij bieden: 
Een vaste functie in een groeiend bedrijf , een uitgebreide opleiding, een competitief salaris in functie 
van het profiel 
 
Als jij je herkent in ons gewenst profiel en je bent klaar voor een nieuwe uitdaging, aarzel niet 
om ons te contacteren. 



 

 

  

 

 

 

 
 

Sodiko, passion in a bottle! 

 
Hoe solliciteren? : 
Motivatiebrief + CV (bij voorkeur via email)naar:  
Sodiko NV tav Nadine Wolfs  
Demerstraat 9 
3590 Diepenbeek  
Tel 011/85 05 40  
Email:personeel@sodiko.Be 

• www.sodiko.be 

 

http://www.sodiko.be/

