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 “Never underestimate the power of good chocolate”

Ga jij ervoor zorgen dat nóg meer mensen 
onze lekkere pralines kunnen proeven?

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in de lekkerste branche die er bestaat?
Ben je een teamplayer die energie krijgt van het bereiden van recepturen?
Heb je een passie voor het culinaire en liefde voor chocolade … of omgekeerd?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Om ons aandeel op de internationale markt te vergroten zijn we momenteel op zoek naar een
enthousiaste en gedreven Keukenmedewerk(st)er Productie (fulltime) die ons wil helpen met de  
bereiding van huisgemaakte vullingen in een productieproces, gek is op chocolade en met ons onze 
droom wil waarmaken!

Over Ovidias
Al meer dan 40 jaar is Ovidias een gevestigde waarde op de markt van Belgische pralines. Ons tweede 
generatie familiebedrijf te Hoeselt staat bekend om haar verse pralines met huisgemaakte vullingen.  
Het geheim zit niet alleen in onze receptuur, maar zeker ook in de liefde waarmee elke praline tot het 
kleinste detail wordt afgewerkt.  
Je gaat deel uitmaken van een jong, dynamisch team. Je wordt omringd door een team van
gedreven professionals. We hebben alle expertise in eigen huis om tot de lekkerste homemade recepten 
te komen.

Wat ga je doen?
• je bereidt verschillende vullingen voor onze pralines
• je weegt ingrediënten correct af en mengt ze
• je controleert lotnummers en vult deze in op de receptenfiche
• je bevoorraadt de productielijn
• je volgt alle processen in de keuken
• je reinigt steeds je werkplaats en je materiaal
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Wie ben jij?
• je hebt reeds enige ervaring als bereider
• je bent vertrouwd met het werken met recepturen
• je werkt efficiënt, hebt oog voor orde & netheid
• je stelt je flexibel op – we werken in een 2-ploegenstelsel
• je bent vertrouwd met de algemene hygiëne normen omtrent voeding
• je hebt verantwoordelijkheidszin en bent positief ingesteld
• je bewaakt de kwaliteit en respecteert goed de hygiëne
• je denkt mee om onze processen nog te verbeteren en durft initiatief te nemen
• je hebt een passie voor chocolade en bent bereid om dit met ons te delen!

Wat Ovidias jou te bieden heeft!
• Een inspirerende, afwisselende job bij een dynamisch familiebedrijf
• Een gedreven team, dat waarden als vertrouwen en respect heel belangrijk vindt
• Ruimte voor zelfontplooiing en vakgerichte opleidingsmogelijkheden/trainingen
• Binnen C.V.O. International heerst een prettige en informele, familiale werksfeer waarin  

je je snel thuis voelt
• Werken in een filevrije omgeving
• Een marktconform loon aangevuld met een premievrije groepsverzekering
• … en last but not least … lots of chocolates productkennis is immers zeer belangrijk.

Word jij onze nieuwe collega?
Wil jij ons helpen met de groei van ons bedrijf? 
Stuur dan je cv en motivatie naar hr@ovidias.com met vermelding van de functietitel. 

Voor bijkomende info omtrent deze vacature kan je onze COO – Annick Vermoesen bellen tijdens  
kantooruren op het nummer 089/ 41 25 81.
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