
 
 
Jij kent waarschijnlijk wel Stella Artois®, Jupiler®, Leffe® en Hoegaarden® maar wist je dat deze 

biermerken slechts een klein aandeel zijn van de meer dan 200 producten van  

AB InBev? Wij zijn de grootste bierbouwer ter wereld en zijn voortdurend op zoek naar nieuw 

talent.  

Graag stellen we jou de vacature van machine operator voor in onze verpakkingsafdeling in de 

brouwerij van Leuven. 

 

Machine operator    3-ploegen 
 

Als machine operator ben jij samen met je collega's verantwoordelijk voor de goede resultaten 

van je productielijn en dit zowel wat betreft de gehaalde volumes alsook de kwaliteit. Als er zich 

storingen of pannes voordoen, bekijk je wat je zelf kan oplossen. Indien nodig, schakel je de hulp 

in van collega’s van de technische dienst. In dit geval, verleen je hen assistentie en gebruik je 

deze samenwerking als leermoment om je technische expertise verder uit te bouwen. 

Een belangrijk moment is wanneer je je verpakkingslijn ombouwt om een ander type verpakking 

te gaan produceren. Je volgt hier de voorgeschreven richtlijnen maar blijft steeds kritisch 

nadenken. Eventuele verbeteringen of innovaties bespreek je met de procesingenieur. Jij bent 

eigenaar van je machine, dus we verwachten van jou veel input rond verbeteringen. 

Tot slot ben jij de verantwoordelijke voor het instellen en bijsturen van de procesparameters - 

opstarten en stoppen van de machine. Je meldt en rapporteert over stilstanden aan je 

leidinggevende. 

 

In dit alles staat veilig werken en kwaliteit steeds voorop. Machine operator bij AB Inbev is een 

functie waarin je verantwoordelijkheid draagt. Gelukkig sta je er niet alleen voor: je werkt zeer 

nauw samen met collega’s die net zo gemotiveerd en technisch gedreven zijn als jij bent. 

 

Ben je getriggerd door bovenstaand gevarieerd en uitdagend takenpakket?  Als je aan volgende 

vereisten voldoet, willen we je heel graag ontmoeten: 

- Je kan terugkijken op een technische opleiding en je hebt een sterk technisch probleemoplossend 

vermogen, bent nauwkeurig, oplettend en neemt je verantwoordelijkheid. 

- Je bent leergierig en positief ingesteld, kortom je bent een ideale teamgenoot 

- Je bent bereid te werken in een 3-ploegen stelsel 

 

Wij bieden je een uitdagende en gevarieerde job binnen een team van medewerkers die even 

gepassioneerd bezig zijn met techniek als jijzelf.  Daarnaast garanderen we je uitstekende 

carrière mogelijkheden en een competitief verloningspakket met tal van extra legale voordelen.   

Voel je je aangesproken?  Dan kijken wij er alvast naar uit om jou te ontmoeten!  

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te sturen naar jobsbrouwerijleuven@AB-Inbev.com  
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