
Naam: Dave
Job: Procesingenieur

Mijn job

“Het is mijn taak om er voor te zorgen dat de productielijnen en machines optimaal 
functioneren. Ik ken het productieproces op mijn duimpje. Geen machine is mij 
onbekend. 

Ik waak voortdurend over de product- en proceskwaliteit, de efficiëntie van de 
gebruikte middelen, de veiligheid en ergonomie van het productieproces. 

Ik doe controles en analyses. Zo bepaal ik hoe het proces soepeler zou kunnen 
verlopen. Vervolgens stel ik verbeteringen voor aan machines en methodes op 
basis van mijn bevindingen. 

Storingen en defecten los ik zo snel mogelijk op, samen met de techniekers. We 
proberen er ook voor te zorgen dat ze niet meer opnieuw voorkomen.”

Nodige competenties
• Analytisch denken
• Communicatie
• Gespecialiseerde softwarekennis
• Leiderschap
• Planningsvaardigheden
• Samenwerken
• Technisch inzicht

Meer info
• www.onderwijskiezer.be
• www.foodatwork.be



Naam: Hassani
Job: IT-verantwoordelijke

Mijn job

“Ik leid de informatica-afdeling van het voedingsbedrijf. Ik zorg er voor dat 
de informatica- en telecommunicatiediensten up-to-date zijn. Ik houd daarbij 
toezicht op het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van de informatica- 
en telecommunicatiesystemen. Nooit verlies ik de kwaliteit, beveiliging, 
betrouwbaarheid, kosten, en deadlines uit het oog. 

Met de robotisering van machines wordt het steeds belangrijker dat alle machines 
met elkaar kunnen communiceren. Ik coördineer dit proces, in samenwerking met 
verschillende leveranciers van machines. En uiteraard zorg ik voor een goede 
veiligheid om cyberaanvallen te voorkomen.”

Nodige competenties
• Analytisch denken
• Computationeel denken
• Kennis van programmeertalen
• Mee zijn met laatste IT- en telecomontwikkelingen: netwerken, 

softwareapplicaties, datacenters, mobiele toestellen en computerapparatuur
• Probleemoplossend denken
• Samenwerken
• Technisch inzicht

Meer info
• www.onderwijskiezer.be
• www.foodatwork.be



Naam: Ivan
Job: Technieker
(storings- of onderhoudstechnieker)

Mijn job

“Is er een probleem aan een machine, dan los ik het zo snel mogelijk op. Op die 
manier zorg ik er voor dat er geen voedsel, tijd of geld verloren gaat. Als ik het 
probleem zelf niet kan oplossen, dan werk ik samen met anderen om het probleem 
te verhelpen. 

Regelmatig voorkomende storingen meld ik aan de procesingenieur. 

Ik doe nazicht en preventief onderhoud. Want voorkomen is beter dan genezen. Ik 
ken de machines zo goed dat ik het soms kan horen als er zich een probleem gaat 
voordoen. Of ik zie het aan de bewegingen van de machine. Dan zoek ik uit wat er 
moet gebeuren.”

Nodige competenties
• Administratieve vaardigheden: rapporteren, documenteren
• Analytisch denken
• Communicatie
• Computervaardigheden
• Kennis over het productieproces
• Informatie opzoeken en interpreteren
• Inzicht in veiligheidsvoorschriften
• Prioriteiten stellen
• Samenwerken
• Technisch inzicht en technische vaardigheden

Meer info
• www.onderwijskiezer.be
• www.foodatwork.be



Naam: Emma
Job: Research & Development / 
productontwikkeling

Mijn job

“Ik ontwikkel nieuwe producten, maar pas ook bestaande producten aan. Hiervoor 
doe ik heel wat research. Ik volg de laatste ontwikkelingen rond voeding. 
Ik maak nieuwe recepten, neem stalen en proef. 

Ik ontmoet veel mensen, bijvoorbeeld als ik panels organiseer van consumenten 
om te testen wat zij van het product vinden. 

Om een nieuw product op grote schaal te produceren, moet ik met veel factoren 
rekening houden. Daarom overleg ik met verschillende afdelingen in het bedrijf: 
met de afdeling marketing om te weten waar consumenten naar vragen, met de 
productie om te bekijken wat de beste manier is om het product te maken, met de 
afdeling logistiek om te zien waar we rekening mee moeten houden voor opslag en 
transport ...).”

Nodige competenties
• Analytisch denken
• Communicatie
• Computervaardigheden
• Creativiteit
• Interesse in inzichten en noden van klanten
• Meertaligheid
• Nieuwsgierigheid
• Probleemoplossend denken
• Projectmatig werken
• Samenwerken
• Wetenschappelijk inzicht en onderzoeksvaardigheden

Meer info
• www.onderwijskiezer.be
• www.foodatwork.be



Naam: Kurt
Job: Kwaliteitscontroleur

Mijn job

“Ik zorg er voor dat de producten die de deur uit gaan, altijd de beste kwaliteit 
hebben. Hiervoor neem ik stalen op alle plaatsen in de productielijn. 

Het begint al bij de grondstoffen. Ik controleer of ze goed zijn om toe te laten in 
de productieketen. Maar ook doorheen de productieketen neem ik stalen. Het 
is belangrijk dat de hygiënische omstandigheden perfect zijn en dat elke batch 
een gelijkaardige smaak en kwaliteit heeft. Ik werk met allerlei meetapparatuur. 
Proeven is ook een deel van mijn job. Ik analyseer de smaak en textuur van de 
producten die van de band rollen. 

Als er ergens een afwijking is, dan onderzoek ik met mijn collega’s wat de oorzaak 
is en hoe we het probleem in de toekomst kunnen vermijden. Mijn aanbevelingen 
noteer ik in een kwaliteitshandboek, zodat elke collega weet waar hij rekening mee 
moet houden.”

Nodige competenties
• Communicatie
• Data interpreteren
• Inzicht in biologische en chemische processen
• Kritisch denken
• Nauwkeurigheid
• Samenwerken
• Stalen afnemen en analyseren
• Technisch inzicht

Meer info
• www.onderwijskiezer.be
• www.foodatwork.be



Naam: Kim
Job: Milieucoördinator  

Mijn job

“Milieu en duurzaamheid zijn de kern van mijn job. Ik volg de recentste 
ontwikkelingen en lees onderzoeksrapporten. Ik moet vooral een helikopterzicht 
bewaren, want duurzaamheid is belangrijk op alle plaatsen binnen het bedrijf.

Ik onderzoek hoe we reststromen kunnen hergebruiken en hoe we verliesstromen 
kunnen beperken. Ik ga op zoek naar alternatieve energiebronnen. 
Maar ik heb ook aandacht voor duurzame verpakkingen of recuperatie van 
afvalwater.

Ik zorg er voor dat we de nodige milieucertificaten behalen en dat collega’s op de 
hoogte zijn van interne reglementen en wetgeving. Ik analyseer, rapporteer en stel 
verbeteringen voor.”

Nodige competenties
• Analytisch denken
• Ecologisch bewustzijn
• Interesse in innovatie en nieuwe technologieën
• Maatschappelijk inzicht
• Normen en wetten kennen en toepassen
• Verantwoordelijkheidszin
• Procedures opstellen, kennen en volgen

Meer info
• www.onderwijskiezer.be
• www.foodatwork.be


