
 

VACATURE CHOCOLATIER (INDUSTRIEEL) 
 

 
Ben je op zoek naar een nieuwe job? En word je vrolijk van desserts en dan vooral van de 
decoratie die erop staat? Dan ben jij misschien de geknipte persoon voor Leman Decorations! 

Leman Decorations biedt een creatief en uitgebreid gamma aan van dessertdecoraties in 
chocolade, suiker, marsepein, plastiek en hostie voor elke professionele gebruiker. Met onze 
versieringen maakt u een dessert waar nog lang over gesproken zal worden! 

Wij zoeken voortdurend naar toffe ideeën om uw dessert de meerwaarde te geven waarnaar u 
op zoek bent. Zo creëren wij modieuze decoraties die van elk dessert een eyecatcher maken. 
Want: no cake, no party. 

 
SAMENVATTING VAN DE FUNCTIE 
 
Als chocolatier heb je een heel gevarieerde job. Je produceert een breed gamma chocolade-
artikelen volgens de productieplanning.  
Je houdt het overzicht als chocolatier over de werkzaamheden aan je lijn en helpt mee met de 
bereidingen van het gamma aan chocoladeproducten. 
Het atelier is modern uitgerust, toch omvat de job nog veel manueel werk, waar nauwkeurigheid 
een must is. 
Je zorgt voor de juiste kwaliteit en voert efficiënt de productieorders uit. 
Je werkt binnen het team onder de verantwoordelijkheid van de productieverantwoordelijke. 

 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

• Correct klaarmaken van klantenorders 

• Je bent verantwoordelijk voor het opstarten en/of afsluiten van de lijn 

• Daarnaast werk je actief mee  

• Je lost kleine technische storingen en defecten op 

• Je bewaakt constant de kwaliteit en je volgt de nodige parameters op 

• Je houdt toezicht op het naleven van de hygiëne regels 
 



 

JOUW TAKEN 
 

• Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van je lijn met de nadruk op kwaliteit en 
zorgt voor een efficiënte uitvoering van de dagelijkse activiteiten. Je rapporteert aan de 
afdelingsverantwoordelijke. 

• Bereiden van een gevarieerd gamma chocoladeproducten (gemouleerd, geënrobeerd, one-
shot, …) 

• Instellen, opstarten, bedienen en ombouwen van een productielijn 

• Organiseren van de werkzaamheden aan je lijn 

• Opvolgen van de te produceren productieorders 

• Melden van technische problemen aan de afdelingscoördinator en/of technische dienst 

• Registreren van productiegegevens 

• Stipt het reiniging- en onderhoudsplan van de machine uitvoeren 
 

VAARDIGHEDEN 
 

• Klantgerichtheid 

• Communicatieve vaardigheden 

• Oog voor veiligheid en kwaliteit 

• Nauwkeurig 

• Organisatorisch sterk 

• Stressbestendigheid   

•  

• Flexibel 

 
ATTITUDES 
 

• Samenwerken 

• Betrokkenheid 

• Inlevingsvermogen 



 

PROFIEL 
 

Ervaring of diploma Chocolade / Chocolatier / Ambachtelijk Chocoladebewerker is een must. 
 

• Een artistiek en creatief gevoel hebben 

• Het vermogen hebben om initiatief te nemen en om zowel zelfstandig als in teams te 
werken. 

• Zin voor orde en netheid 

• Je leeft volgens de regels van de voedingssector : kennis HACCP normen, hygiëne en 
veiligheidsregels naleven 

• Goede kennis van het Nederlands en/of Frans 

• Nauwkeurig  

• Je bent bereid om in dag, 2-ploegen of vaste nacht te werken 
 

WIJ BIEDEN JOU 
 

• Een uitdagende functie met veel variatie binnen een gevestigde speler 

• Dynamische werksfeer  

• Een organisatie die veel belang hecht aan zijn werknemers en hun ideeën 

• Omgeving waar initiatief nemen en innovatieve ideeën worden aangemoedigd  

• Een vast contract en een motiverend salarispakket 

• Letterlijk en figuurlijk heerlijke opdrachten 
 

Plaats tewerkstelling: 7700 Moeskroen 

Interesse voor deze vacature? 

Stuur dan nu uw CV naar hr@leman.be 

mailto:hr@leman.be

