
  
 

Heb je interesse? Dan willen wij jou leren kennen!  
Jouw contactpersoon Dhr. Nico Tomme  verwacht jouw sollicitatie via nico.tomme@compo-expert.be  
Verdere informatie: https://www.compo-expert.com/nl-BE/carriere-bij-compo-expert 
 
Jou persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons! Wij verwerken ze volgens de Belgische Algemene Verordening Gegevensbescherming  

Carrière bij COMPO EXPERT 
 

Wij zoeken voor onze vestiging te Deinze voor snelle 
indiensttreding een 
 

Machine Operator 
 

Jouw functie: 

Flexibele invulling van de functie in de productie van 

meststoffen. 

Bedienen van de opzakmachine, paletteerautomaat en 

hoesmachine in onze opzaklijn. Machines instellen bij de start 

en bij iedere wissel van bulk product en verpakking. Productie 

gegevens overnemen op productiefiche en regelmatig 

kwaliteitscontroles uitvoeren en registreren. 

Storingen en stilstanden registreren. 

Nieuwe lege paletten aanvoeren.  

Folie (zak en hoes) aanvoeren en plaatsen. 

Afvullen big bags aan de big bag afvulmachine. 

Jouw profiel: 

Je beschikt over een diploma in een technische richting en 

met een minimum niveau A3 (of gelijkwaardig door ervaring). 

Je hebt relevante ervaring binnen een productie-unit. 

Je bent in het bezit van een geldig heftruckattest. 

Je hebt een medisch attest voor het uitvoeren van een 

veiligheidsfunctie. 

Je kan veilig en zelfstandig werken en beschikt over een 

sterke motivatie. 

Je bent loyaal, luistervaardig en kan goed samenwerken in 

een klein team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons aanbod: 

Motiverend salaris volgens competentieniveau. 

Contract van onbepaalde duur. 

Zeer gevarieerd werk. 

Doorgroeimogelijkheden. 

Regelmatige bijscholing intern en extern. 

 

COMPO EXPERT is een internationaal georiënteerd bedrijf met 
vestigingen in Europa, Noord- en Zuid Amerika alsook in Azië en 
Afrika. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt 
hoogwaardige speciale meststoffen en biostimulanten. 
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Wij zien onszelf als een groot team van gepassioneerde 

EXPERTS - met 21 locaties in Europa, Noord- en Zuid-

Amerika, maar ook in Azië en Zuid-Afrika. Het hoofdkantoor 

van het bedrijf bevindt zich in Münster in Duitsland; de 

productie vindt plaats in de twee eigen fabrieken in Krefeld 

in Duitsland en La Vall d'Uixó in Spanje. 

We zijn trots op de vele vaste en trouwe medewerkers en 

we weten dat we ons succes te danken hebben aan onze 

medewerkers. Daarom willen we hen bedanken met een 

aantrekkelijke werkplek en ons presenteren als een 

professionele en moderne werkgever. 

Dit omvat uitdagende taken, een open bedrijfscultuur met 

vlakke hiërarchieën, boeiende projecten, een internationale 

omgeving, mogelijkheden voor permanente educatie en de 

juiste balans tussen werk en gezinsleven. 

Om de toekomst van de meststoffenmarkt vorm te geven, 

leveren wij op alle belangrijke gebieden een belangrijke 

bijdrage. Onze sterke punten zijn de langdurige 

klantrelaties, de hoge product- en advieskwaliteit en de 

consequente klantgerichtheid.  

We kijken uit naar nieuwe collega's die onze ideeën en waarden 

delen en die dynamisch en met betrokkenheid participeren. Wij 

waarderen mensen met enthousiasme en inzet en we kijken uit 

naar medewerkers met ondernemingsgeest die ons willen 

helpen om van ons bedrijf een nog betere plek te maken. 

Wij verwachten van iedereen goede prestaties: want iedereen 

bij COMPO EXPERT kan en mag persoonlijk bijdragen. Het 

maakt niet uit wat je achtergrond, sociale klasse, 

geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of levensstijl is. 

Iedereen bij ons bedrijf is even belangrijk, want alleen als team 

zullen we erin slagen om onze producten met succes op de 

wereldmarkt te brengen en te verkopen. 

 


	Carrière bij COMPO EXPERT
	Wij zoeken voor onze vestiging te Deinze voor snelle indiensttreding een
	Machine Operator
	Jouw functie:
	Jouw profiel:
	Ons aanbod:
	Dit zijn wij:


