
 

Fruity Line is een jonge, sterk groeiende, internationaal opererende onderneming die 
succesvol is in het produceren van versgeperste vruchtensappen, smoothies en 
groentesappen voor de Europese Markt. Gevestigd in Ochten, in de Betuwe en 
bestaan 9 jaar. De onderneming telt momenteel ca. 375 medewerkers. Fruity Line 
ontleent haar sterke positie aan specifieke expertise in het produceren van verse 
producten die niet alleen voldoen aan alle hedendaagse eisen maar ook heerlijk 
smaken. Uit diverse onafhankelijke smaaktesten komen de sappen van Fruity Line 
veruit als beste naar voren. De bedrijfscultuur van Fruity Line kenmerkt zich als 
betrokken, hands-on en no- nonsense. De ondernemersgeest is duidelijk aanwezig 
binnen het bedrijf en er heerst een zeer sterk gevoel voor kwaliteitsbeheersing en 
kwaliteitsbeleving. 

 

 

Menger Productie 
 

Als menger ben je verantwoordelijk voor het goed aanmaken van de diverse 
recepturen. Dit doe je aan de hand van een vooraf gekregen planning en doormiddel 
van het nauwkeurig volgen van ons ERP systeem. Je bent verantwoordelijk voor het 
verpompen van grondstoffen en halffabricaten van en naar de tanks. Je mengt de 
grondstoffen volgens juiste procedures en zorgt ervoor dat deze vervolgens naar de 
desbetreffende tanks gepompt worden. Je zorgt voor een secure registratie van 
uitgaande grondstoffen en eindproduct in ons Reflex systeem. Samen met je collega’s  zorg je 
voor een goed gestroomlijnd proces zodat de afvulafdeling op tijd zijn producten heeft. 

 
 
Functie eisen 

 Aantoonbare werkervaring in een productie omgeving 

 Kennis van de Nederlandse taal is een pré 

 Kennis van de Engelse taal 

 Kennis van Excel 

 Ervaring met HACCP is een pré 

 Woonomgeving maximaal 20 km van Ochten 
 
Vaardigheden 

 Flexibele instelling 

 Stressbestendig 

 Goede fysieke gesteldheid 

 Bereid om te werken in een koude en vochtige omgeving 

 Team player 
 
 
Informatie: 

 Het betreft een fulltime functie. 

 Het betreft een 2 ploegen functie  (05:00-14:00uur / 14:00-22:00) 
 

 

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met: 
Patty van der Schoor- Knibbeler: 0344-672030 
 
Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: patty@fruity-line.nl   
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