
144052I5 - S21 Ed: 414/ME CMYK 20-10-15 09u13 LMP2 1e versch: 29-10-2015 VTW: VINCENT DAMS 

advertorial

ALPRO IS UITGEROEPEN TOT MAGNEETBEDRIJF VOOR TECHNISCH TALENT.

ALPRO WERFT DIT JAAR 250 MENSEN AAN WAARVAN 200 IN BELGIË. VOOR DE

FABRIEK IN WEVELGEM IS ALPRO NOG OP ZOEK NAAR EEN LEADING HAND

TECHNISCHE DIENST, TECHNIEKERS 2 PLOEGEN, TECHNIEKERS VOOR DAG EN

NACHT EN TECHNIEKERS WEEKEND.

Alpro blijft ten volle inzetten op
technisch talent

A
lpro ontving de Maintenance HR
Award, een organisatie van BEMAS
(Belgian Maintenance Association) en
VOKA. Opmerkelijk is dat de

voedingsproducent het haalde van gereputeerde
bedrijven die van onderhoud hun corebusiness
maken. Uit de anonieme vragenlijst bleek dat
geen enkele technieker wil weggaan. Bovendien
zou een overgrote meerderheid kennissen of ex-
collega’s een technische job bij Alpro aanraden.
Veelbetekenende resultaten.  „We zijn dankbaar
dat de techniekers zich hier goed voelen”, vertelt
Maintenance Process Manager Stefaan Watté.
„Maar we gaan wel niet op onze lauweren rusten,
we blijven volop aan de weg timmeren.
Aangezien ons bedrijf met 20 % groeit, investeren
we volop in nieuwe hoogtechnologische lijnen.
We zijn zeer tevreden over onze techniekers,
maar we hebben nog extra personeel nodig. Zo
zijn we op zoek naar shifttechniekers,
werkvoorbereiders/planners en reliability
engineers. ”

PREVENTIEVE AANPAK
Alpro beseft al langer het belang van goed uitge-
bouwde en georganiseerde onderhoudsafdelin-
gen en is bereid om daarin te investeren. „We wil-

len nog meer evolueren naar een moderne en
performante onderhoudsorganisatie”, vervolgt
Stefaan Watté. „Via een externe consultant wor-
den de aanpak en organisatie verder verfijnd, zo-
dat er nog meer ruimte voor feedback is van op
de vloer. Voorkomen is beter dan genezen. Dit
jaar hebben we een onderhoudsproject opge-
start. Op korte termijn werken we storingen weg
door op een gestructureerde manier de grond-
oorzaak te identificeren en op te lossen. Daar-
naast gaat er veel aandacht naar een minutieuze
planning en werkvoorbereiding, want elk moment
dat een technieker zich hiermee moet bezighou-
den, kan hij zich niet focussen op de machines.
Tot slot doen we aan langetermijndenken, op 
basis van onze ervaring kunnen we in de toe-
komst storingen voorkomen, bijvoorbeeld door
een beter preventief onderhoudsplan. ”
De successleutel in dit verhaal zijn goed opgelei-
de en goed begeleide techniekers. „Ons perso-
neel krijgt gedurende een lange periode een
zeer grondig introductieprogramma”, verduide-
lijkt Maintenance Manager Koen Buyse. „We zet-
ten in op continue bijscholing. Techniekerstrainin-
gen gaan over alle aspecten van het state-of-the-
art machinepark, bijna altijd gegeven door expert-
trainers van de originele machineconstructeur.
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Onze mensen worden voortdurend ondersteund
in hun zoektocht naar oplossingen. ”

ONDERHOUD IS CRUCIAAL
Karl-Heinz is intussen vier jaar in dienst bij Alpro.
„Ons bedrijf blijft inzetten op een moderne en in-
tegrale onderhoudsaanpak”, vertelt de jonge
technieker. „De werkomgeving wordt gaandeweg
complexer door de verdere vernieuwing van het
machinepark. Het aantal lijnen blijft verhogen. Er
worden ook voortdurend nieuwe technologieën
geïntroduceerd, maar elke nieuwkomer krijgt de
tijd om te groeien. Stap per stap kan je je verdie-
pen. Je wordt niet aan je lot overgelaten. Samen
met je ervaren peter leer je de knepen van het
vak. Het is een boeiende en uitdagende werkom-
geving. Elke dag ziet er anders uit. De voorbije
vier jaar heb ik een vijftigtal dagen training in bin-
nen- en buitenland gekregen. Alpro blijft investe-
ren in ons, zodat we over steeds meer bagage
beschikken.” „We willen onze techniekers stimu-
leren om een grondige onderhoudsaanpak te
hanteren”, besluit Stefaan Watté. „Bij ons is main-
tenance het hart in het productiegebeuren. ” 
Alpro ziet de markt van plantaardige drinks en
voedingsproducten fors groeien, en groeit zelf
nog sneller. Dit jaar investeert het Europese voe-
dingsbedrijf 80 miljoen euro. 200 van de 250
aanwervingen gebeuren in België. (meegedeeld)
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