
Vacature 
Helwa Wafelbakkerij B.V. te Hallum (Frl) is de enige wafelbakkerij in Nederland die zich uitsluitend met 
de fabricage van wafels bezig houdt. Gebruikmakend van de modernste productiemiddelen worden bij 
Helwa wafels gebakken, gevuld met crème en eventueel gechocolateerd. De afzet vindt plaats bij 
retailers in heel Europa onder private label en eigen merk. Helwa is een familiebedrijf met ongeveer 
110 medewerkers. 

Vanwege toenemende groei van activiteiten en een verandering in de organisatiestructuur zijn wij op 
zoek naar kandidaten voor de functie van  

Industrieel bakker m/v, 3 ploegendienst 
Als industrieel bakker bent u werkzaam in de afdeling mengerij. In de mengerij vinden een aantal 
stappen van het productieproces plaats zoals het bakken van wafelblad, het bereiden van crème, het 
vullen van wafels en de bereiding van kruimels. Als  industrieel bakker staat u in de basis van het 
productie proces en bedient u 7 ovens. 
U werkt nauw samen met de beslagmenger m.b.t. receptuur afstemming en overlegt met de vullers 
m.b.t. productwisselingen. U rapporteert aan de Teamleider mengerij 

De Functie : 
• Realiseren van de productieplanning tegen zo laag mogelijke kosten 
• Zelfstandig voorbereiden van productie / bakproces   
• Bewaken en verbeteren van het kwaliteitsniveau 
• Omstellen van soorten op de ovens 
• Naleven van alle voorschriften (HACCP,BRC, IFS, huisregels, etc.) 
• Samen met 2 collega bakkers verantwoordelijk voor de hygiëne en discipline in het ovenhuis 
• Registratie van productiegegevens (viscositeit, temperatuur, snelheid enz.) 
• Afstellen van bakplaten in de ovens 

Wij vragen: 
• MBO werk- en denkniveau verkregen door opleiding en/of ervaring 
• Praktische instelling en gevoel voor bakkerijtechniek. 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Flexibele en samenwerkingsgerichte houding 
• Ervaring in een industriële bakkerij omgeving 
• Ervaring met 5S, TPM en of Lean is een pre 

Informatie en sollicitatie : 
Informatie over de functie kunt u inwinnen bij Iwan Wierstra, Assistent bedrijfsleider. 0518-432041 
Uw sollicitatiebrief kunt u tot 1 juni 2020 richten aan Helwa Wafelbakkerij BV, Iwan Wierstra, Postbus 
18, 9074 ZL Hallum.  


