
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil jij opgeleid worden tot inspecteur en dagelijks een bezoek brengen aan de 
voedingsindustrie met als doel de levensduur van de procesinstallaties te verlengen en de 
klanten hierover te adviseren? Dan is dit jouw kans om je bijdrage te leveren. 

 
Jouw uitdaging 
Na een uitgebreide opleiding ben je 
als inspecteur bij Bactoforce Benelux 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
onze testmethodes waarmee we potentiële 
risico’s voor voedingsmiddelen detecteren en 
lokaliseren. Jij bent de specialist ter plaatse. Als 
inspecteur bezoek je met jouw serviceauto  
onze klanten. De klanten die je bezoekt 
bevinden zich voornamelijk in Nederland 

 
 

Jouw profiel 
• MBO werk- en denkniveau aangevuld met 

kennis van en ervaring met onderhoud, 
constructie en/of productie in de 
voedingsindustrie als specialist of technicus 
(bv. specialist voor levensmiddelentechnologie, 
drank technoloog, brouwer, zuivel technoloog, 
constructiemonteur, tank- en installatiebouwer) 

• Een onafhankelijke, georganiseerde en 
verantwoordelijke manier van werken 

• Bereidheid om enkele dagen per jaar te reizen 
inclusief overnachtingen (ook naar andere 
Europese landen) 

• Teamspirit, maar ook in staat om zelfstandig 
te werken 

 
Ons aanbod 
Een volledige opleiding met industriële 
touwtechnieken (IRATA) tot inspecteur binnen 
een  dynamisch, vooruitstrevend, informeel 
en internationaal georiënteerd bedrijf  dat 
volop in ontwikkeling is en groeit. Daarbij hoort 

 
en België op productielocaties binnen de 
voedingsindustrie. Als avonturier leer je de 
industriële touw technieken (IRATA) en daal je 
veilig af in de installaties. Je voert de geplande 
inspecties uit volgens de interne specificaties 
en deelt de resultaten met de klant. In 
samenwerking met de werkvoorbereider, 
voorzie je de klant van advies. Je bent dus het 
boegbeeld van ons bedrijf. 

 
 

een marktconforme salariëring en een 
aantrekkelijk secundair 
arbeidsvoorwaardenpakket: 
• Serviceauto van de zaak 
• Laptop en mobiele telefoon  
• 25 vakantiedagen 
• Collectieve pensioenregeling 

 
Wie zijn wij? 
Bactoforce Benelux is de marktleider 
en dè specialist voor inspectie van 
procesinstallaties in de farmaceutische en 
voedingsindustrie. Onze klanten waarderen 
ons voor onze ervaring en knowhow op 
het gebied van hygiënisch onderhoud. 
Binnen Bactoforce Benelux ga je deel 
uitmaken van een jong een zeer gemotiveerd 
team. Bactoforce is een professioneel en 
efficiënt werkende organisatie met een hoog 
kennisniveau. Bactoforce International  is actief  
in 6 landen en er werken circa 60 medewerkers.

 

Reageren: 

Wanneer jij je kennis en ervaring bij Bactoforce verder wilt verruimen, dan bieden wij je nu deze 
kans. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer E. Stadman, Area Manager, tel. 06-53624582. 

Je wordt verzocht per e-mail te solliciteren en je (korte) motivatie, voorzien van cv, te richten aan 
Bactoforce, t.a.v. dhr. E. Stadman, het e-mailadres is: benelux@bactoforce.com 

 
 

WE CALL IT HYGIENIC MAINTENANCE 

 
 
 

 
Nederland en België 


