(Technisch) Medewerker Brouwerij - productie
YAYA Kombucha is producent van biologische kombucha (gefermenteerde thee frisdrank). Wat
een aantal jaren geleden begon in onze thuiskeuken is nu een snelgroeiende, vooruitstrevende
brouwerij (450m2). In de Amsterdamse Houthavens brouwen, fermenteren en bottelen we op ambachtelijke wijze kombucha. YAYA Kombucha wordt sinds 2017 verkocht in het hogere segment
horeca, (bio) speciaalzaken en retail.
Als Technisch Medewerker Brouwerij - Productie werk je nauw samen met de (assistent)-brouwer,
het bottle team en de operations - en kwaliteitsmanager. Samen draag je zorg voor het afvullen en
produceren van onze range biologische kombucha’s.
In het speciﬁek zal dit gaan over het begeleiden van het afvul-proces, labeling en verpakken (ﬂes,
toekomst blik). Als ook het zorg dragen voor hygiene, reiniging, cippen en klein onderhoud. Mechanische kennis is daarbij wenselijk, evenals de wil om fysiek werk te verrichten.
Het productie- en bottel team zal in shifts gaan werken. Mogelijk zal het werk ook in de vroege
ochtend / namiddag / avond / weekend plaatsvinden. Alles natuurlijk in overleg.
Uren zijn bespreekbaar 16 - 32 uur per week.
Takenpakket
• Begeleiden, bijsturen, bewaken afvul-proces
• Voorbereiden productie dag; klaarzetten materialen, dozen vouwen etc.
• Hygiene, reiniging, cippen - volgens kwaliteitsnorm FSSC2200
• Klein onderhoud machine’s & planmatig onderhoud aan installaties
• Signaleren afwijkingen en technische problemen en storingen.
• Wekelijks werkoverleg
Wat we zoeken
• Precieze werker
• Fysiek werk is a-ok
• Plezier in het werken met techniek - of nieuwsgierig hiernaar.
• Opleiding MBO, HBO in de hoek van WTB, mechatronica, elektrotechniek, procestechniek is een
pre, maar geen moeten
• Gedeeld enthousiasme voor fermentatie
• NL/ENG talig
Wat we bieden
• Werken in een klein energiek team
• Samen meeb(r)ouwen aan een snelgroeiend bedrijf
• Zelfstandig werk, met ﬂexibel in te zetten werkuren
• Goede kofﬁe en veel kombucha
Gesprekken: eind dec / begin jan.
Interesse? Stuur je CV + motivatiebrief en wij nemen z.s.m. contact met je op! jobs@yayakombucha.com Meer info: www.yayakombucha.com | www.instagram.com/yayakombucha.com

