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De Operator met 2 rechterhanden en affiniteit met techniek. Samen met 200 collega’s, maak je 
lekkere maaltijden. Die vind je dan in de supermarkt in Nederland, maar ook in het buitenland. 
En daar heb jij aan meegewerkt!  

 
Bij Bonfait B.V. bereiden we dagelijks verse maaltijden en salades voor supermarkten en food-service, voor 
klanten in Nederland en andere Europese landen. Ca. 200 betrokken collega’s, met passie voor lekker eten 
en gevoel voor kwaliteit, bereiden samen een gevarieerd aanbod aan pure maaltijden waar je blij van 
wordt. In de basis wordt op traditionele wijze gekookt, waardoor de pure smaak behouden blijft en we 
geen kunstmatige hulpstoffen hoeven te gebruiken. Daaromheen verlopen diverse processen 
geautomatiseerd en gestandaardiseerd, om dagelijks zoveel mogelijk klanten met een constante kwaliteit 
te kunnen bedienen. Sinds 25 januari 2021 maakt Bonfait als zelfstandige werkmaatschappij, onderdeel uit 
van de Van Loon Group. Voor uitbreiding van ons team wij op zoek naar een: 
 

 
Operator in de Food (2 ploegen) 

 
 
Hoe ziet jouw werkdag als Operator er uit? 
 
Dat ligt aan de bestelling van de klant. Op de productieplanning kan bijvoorbeeld bami of stamppot staan. 
En dan weet jij precies wat jou te doen staat! Jij brengt je lijn in gereedheid; je installeert de onderdelen en 
zet de ingrediënten klaar. Dan controleer je of de lijn goed staat. En zodra je collega’s aan de lijn binnen 
komen geef je aan waar ze staan en leg je ze uit wat ze moeten doen. Samen zorgen jullie ervoor dat de 
productie van de maaltijden vlekkeloos verloopt. Jullie werk zit erop als de productieplanning is afgerond.  
 
Vind je het leuk om lekkere maaltijden te maken? Wil je werken in een fijne en dynamische werkomgeving? 
Met collega’s die hard werken en plezier hebben met elkaar?   
 
 
Dan bieden wij jou: 

• We starten met een tijdelijk contract en als het ons beiden bevalt, dan zetten we dat om naar een 
vast contract;  

• Een fulltime functie voor 40 uur per week in 2-ploegendienst (32 uur per week is ook 
bespreekbaar); 

• Ploegendienst: maandag t/m vrijdag: 06:00/07:00 – 14:30/15:30 uur en van 14:30/15:30 – 
23:00/00:00 uur; 

• Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en is volgens CAO Gemaksvoeding;  

• 25 vakantiedagen + 15 atv dagen per jaar en de mogelijkheid tot het bijkopen van extra 
vakantiedagen; 

• Goede pensioenvoorziening en collectiviteitskorting bij verzekeringen; 

• Een lekkere personeelskorting op onze producten;  

• En vieren we samen ook de kleine successen.  
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Om Operator te worden heb jij:  

• Een opleiding op minimaal MBO niveau (richting Voedingsmiddelentechnologie of Techniek). 

• Kennis van HACCP en kwaliteitssystemen (IFS en/of BRC) is een pré. 

• De bereidheid om te werken in een 2-ploegendienst en zo nu en dan op zaterdag. 

 
Enthousiast? Mis deze kans niet en reageer direct! 
 
Wij zijn ook razend benieuwd naar wie jij bent. Geef ons goede redenen waarom wij jou niet mogen 
missen. Stuur die aangevuld met je uitgebreide CV naar hrm@bonfait.nl.  
Voor vragen kun je contact opnemen met Jeroen Spanjer, Productie Manager (tel. 06-12911538). 
 
We hopen je snel te mogen uitnodigen voor een kennismaking bij Bonfait! Wij verzorgen dan graag een 
uitgebreide rondleiding, zodat jij een duidelijk beeld krijgt over de functie én ons. Goed om te weten, het 
wervingsproces bestaat uit 2 gesprekken.  
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
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