
 

Wie zijn wij?   
 

Fresenius Kabi is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg dat gespecialiseerd is in levensreddende 
geneesmiddelen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Onze producten en diensten 
worden gebruikt bij de verzorging van ernstig en chronisch zieke patiënten. Caring for life!  
  
Sinds 2021 produceren we in Emmer-Compascuum op hoog volume miljoenen EasyBags met klinische 
(sonde)voeding. De fabriekshal is hiervoor speciaal verbouwd. Enterale of klinische voeding is speciale drink- of 
sondevoeding waarin alle benodigde voedingsstoffen zitten die een patiënt per dag nodig heeft. Specialistisch 
werk dus, waarvoor we nieuwe medewerkers zoeken met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en de 
bereidheid om hard te werken en veel te leren!  
  
De medewerkers zijn de pijlers onder ons succes. Ons personeelsbeleid is altijd toekomstgericht. Zo dragen we 
allemaal bij aan de wereldwijde groei van Fresenius Kabi. Met opleidingen en trainingen ondersteunen we je in 
je nieuwe werkomgeving.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

Wat ga je doen als Allround Operator? 
 
In deze functie doe je de controle en (laten) verwijderen van de grondstoffen/ verpakkingsmaterialen 
voor de betreffende productie. Daarnaast bedien en onderhoud je de vul- en verpakkingssystemen en 
lijnaggregaten. Daarnaast zijn je productietaken het bedienen en onderhouden van de vul- en 
verpakkingssystemen en lijnaggregaten, het zelfstandig instellen van de installaties en uitvoering/ 
documentatie van IPC. Dit alles volgens de vastgestelde procedures.  
 
Kortom een afwisselende functie met de focus op het technische aspect! 

 

Profiel 
 

• Afgeronde opleiding op MBO niveau 4, technische richting 

• Aantoonbare werkervaring in  een soortgelijke functie 

• Ervaring in de food industrie is een must 

• In het bezit zijn van VAPRO B is een pre 

• Kennis van procesbesturingssoftware 

• Ervaring met werken  met homogenisatie systemen, sterilisatietanks, UHT 

• ICT-kennis (Windows-programma) 

• Bereidheid om zowel in dagdiensten als ploegendiensten te werken 

• Heftruck- reachtruck rijbewijs is een pre 
 

Aanbod 
 

• Marktconform salaris en vaste eindejaarsuitkering 

• Reiskostenvergoeding 

• 26 vakantiedagen + 12 ADV dagen 

• Veel aandacht voor training 

• Enthousiaste personeelsvereniging 
 

Sollicitatie 
 

Is jouw interesse gewekt? Reageer dan direct met een motivatiebrief en cv onder vermelding van 

vacaturenummer 22-1519 per email te sturen aan: hr.nl@fresenius-kabi.com 


