
 
   

All-round productiemedewerker 
Sint-Gillis-Waas 

 

The Musketeers - Bier dat doet praten 
 
The Musketeers is een Belgische brouwerij die al meer dan 15 jaar speciaalbieren met een 
uitzonderlijk en verrassend karakter ontwikkelt. Door zich te inspireren op verschillende 
stijlen en smaken creëert de brouwerij evenwichtig en doordacht Belgisch kwaliteitsbier 
voor de nationale en internationale markt. 
De brouwerij staat bekend om zijn Troubadourbieren en de bieren uit de Belgian Legends 
Series zoals Jack’s Precious IPA. Het flagship van brouwerij The Musketeers is Troubadour 
Magma, een amberkleurig bier van 9%, met het hoppig en bitter karakter van een 
Amerikaanse IPA gecombineerd met de zachte smaak van een Belgische Tripel. 
 
Voor onze productieafdeling en magazijn in Sint-Gillis-Waas zijn we op zoek naar een all-
round logistiek medewerker.  

Jouw functie 
 

 Je helpt mee in de logistiek van de brouwerij: de 
aan- en afvoer tussen productie en magazijn is 
één van je hoofdtaken 

 Je draait mee in de productie voor het afvullen 
van bier in flessen en vaten   

 Je helpt mee bij het onderhoud van de installaties 
en houdt de productielijn proper en in goede 
staat 

 Je helpt mee met orderpicking en algemeen 
magazijn- en verpakkingswerk 

 Je rapporteert aan de 
productieverantwoordelijke, maar werkt zeer 
zelfstandig op basis van de op te leveren taken 

Jouw profiel 
 
 Je bent gefascineerd door bier 
 Je beschikt over een technische en mechanische 

ervaring 
 Je kan zelfstandig werken en gaat gestructureerd 

en ordelijk te werk 
 Je hebt een ruime interesse in de 

brouwerijactiviteiten en bent polyvalent inzetbaar 
 Ervaring in de voedingsnijverheid is een pluspunt 
 Je hebt heftruckervaring of bent bereid met een 

heftruck te leren rijden 
 Je volgt veiligheids- & hygiënenormen strikt op 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

 

Ons aanbod 
 
 Een boeiende job in een gemotiveerd team 
 Voltijds contract in een 38 uren week 

Ook een deeltijds uurrooster is mogelijk 
 Startdatum: zo snel mogelijk 

Interesse? 
 
Mail jouw CV en motivatiebrief naar: 
jobs@themusketeers.be  


