
 

Biscuit International is de Europese leider in de private label koekmarkt en toonaangevend door onder 
andere de focus op productinnovatie. Het hoofdkantoor, gevestigd in Parijs, leidt de organisatie van 
meer dan 2.400 medewerkers en een omzet van meer dan € 350 miljoen. In 2020 verwierf Platinum 
Equity de aandelen in Biscuit International. Zij ondersteunt de organisatie in haar plannen om het 
productaanbod en haar internationale bereik verder uit te breiden, zowel organisch als via aanvullende 
investeringen. Biscuit International is ontstaan in 2016 als resultaat van de combinatie tussen Poult 
(de Franse leider) en Banketgroep (Nederland). Als toonaangevend consolidatieplatform in Europa 
verwierf de groep in 2018 A&W (Duitsland), Stroopwafel & Co (Nederland), Northumbrian Fine Foods 
(Verenigd Koninkrijk) en Arluy (Spanje) en in 2019 De Aviateur (Nederland). 

Meer dan de helft van het totale volume van Biscuit International wordt door de Nederlandse fabrieken 
geproduceerd. De Banketgroep en De Aviateur Banketbakkerijen B.V. (Biscuit International 
Netherlands) produceren in hun 11 industriële banketbakkerijen een ruim assortiment dat in binnen- 
en buitenland verkocht wordt.  

Voor onze vestiging in Dalfsen zijn wij op zoek naar een: 

Inpak Operator Bakkerij (36 uur per week, 3-ploegendienst) 

De functie 
Als Inpak Operator ben je verantwoordelijk voor één van onze moderne productielijnen vanaf het 
moment dat de koeken van de ovenband afkomen. De voornaamste verantwoordelijkheden zijn: 

 Onderling afstemmen van de werkzaamheden en machines op de inpaklijn; 
 Bedienen van de inpakmachines; 
 Toezien op een juiste instelling van de metaaldetectie- en controleweegapparatuur; 
 Oplossen van kleine storingen; 
 Uitvoeren van kwaliteitscontroles; 

Wat vragen wij? 
 Je hebt affiniteit met techniek; 
 Je hebt kennis van en ervaring met industriële processen, bij voorkeur in de 

voedingsmiddelenindustrie; 
 Je bent goed in het organiseren van het werk en je kunt vooruit denken en plannen om het 

proces te beheersen (denk aan productwissels die eraan komen etc.); 
 Je  bent communicatief vaardig; 
 Je werkt accuraat; 
 Je kunt zelfstandig werken; 
 Het is handig als je ervaring hebt met het instellen van inpakmachines, maar dit is niet vereist; 
 Je bent bereid om te werken in een 3-ploegensysteem.  

 



Wat bieden wij? 
Bij Biscuit International Netherlands werk je met 900 collega’s die gedreven zijn om elke dag de 
handen uit de mouwen te steken. Je werkomgeving is nuchter en informeel. We bieden je een 
zelfstandige functie, met volop ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Je 
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform of conform de CAO Zoetwaren.  
 
Wij maken graag kennis 
Heb je interesse in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteren kan via onze 
website www.biscuitinternational.com/nl/kom-bij-ons/ of per mail naar hrbol@biscuitinternational.com. 
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen tijdens kantooruren met Richard Smits (Bedrijfsleider) op 
telefoonnummer 0529 438 214. 

 


