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Op bezoek bij nachtraven

POCO LOCO 

NICE PLACE TO WORK

Poco Loco is op zoek naar extra onderhoudstechniekers om haar nachtploeg te versterken. 
Omdat techniekers een zeldzaam ras zijn, en zeker diegene die ’s nachts werken, nodigde 
Poco Loco onze reporter uit op de koffie. Ook ’s nachts wordt wel eens koffie gedronken.

Om 21u neemt de 
nachtshift het over van 
de namiddag ploeg. 

Deze groep mensen houdt de 
fabriek draaiende tot de och-
tendploeg om 5u aankomt. Onze 
reporter koos er toch maar voor 
bij de start van de ploeg op ver-
slag te trekken, eerder dan bij het 
ochtendgloren. We ontmoeten er 
Steven Vandenbogaerde (coördi-
nator technische dienst nacht) en 
Michael Vandekerckhove (onder-
houdstechnieker). Beide heren 
staan mee in voor het technisch 
onderhoud tijdens de nacht. Na 
een kennismaking in het tech-
nisch atelier, word ik mee op 
sleeptouw genomen in de enor-
me productiehal.
Steven en Michael willen er van-
daag graag extra collega’s bij. 

GROEI
“Het bedrijf groeit en het wordt 
er voor ons dus niet rustiger op. 
Zeker nu er nieuwe productielij-
nen in het vooruitzicht staan, kun-
nen we een extra paar handen en 
hersenen goed gebruiken.
” Ik zie veel moderne installaties, 
en grote delen van de productie 
die zo goed als automatisch lijken 

te werken. “Welke kennis is hier 
dan voor nodig?” vraag ik Ste-
ven. “Een goede onderhouds-
technieker heeft een sterke basis 
elektromechanica. We hebben 
hier inderdaad een zeer modern 
machinepark. Je moet daarvoor 
je mechanica kennen, maar zon-
der kennis van elektromechanica 
en elektriciteit zijn we toch wat 

beperkt. Niet iedereen heeft al 
die kennis of ervaring in huis. 
Maar bijleren kan altijd.” “De col-
lega’s hebben hier in elk geval 
wel veel variatie in hun werk”, be-
vestigt Steven. 

INTERESSE IN EEN JOB
Wie geïnteresseerd is, kan rea-
geren via de jobsite www.poco-
loco.be.jobs. De collega’s van 
de personeelsdienst nemen snel 
contact op voor een discreet 
gesprek. Wie al aan het werk is 
hoeft zich dus geen zorgen te 
maken. Poco Loco neemt je mee 
voor een rondleiding in de pro-
ductie en uiteindelijk biedt een 
testnacht uitsluitsel of de job iets 
voor jou is.

NACHTWERK
Nachtwerk is niet iedereen gege-
ven. Je moet er voor dienen. Voor 
verschillende van onze collega’s is 
het echter ideaal. Er zijn ook wel 
een aantal belangrijke voorde-
len. aan verbonden. Het meest 
concrete voordeel is dat je nu 
eenmaal een stuk meer verdient 
wanneer je in de nacht werkt. Op 
het einde van de maand zorgt de 
nachtpremie voor een leuke extra.

DE ZELFSTANDIGHEID
Werken in de nacht betekent vaak 
dat je meer autonomie krijgt. 
Over het algemeen zijn er minder 
leidinggevenden aan de slag tij-
dens de nachtploeg, dus je moet 
zelf sneller beslissingen nemen. 

“MENSEN DIE IN DE NACHT  
WERKEN  ZIJN VAAK  

WAT MEER PLANTREKKERS.”

Snack Food Poco Loco 
behoort met zijn Tex-Mex 
voedingsgamma tot de 
marktleiders wereldwijd. In 
het West-Vlaamse Roeselare 
wordt bijna de klok rond ge-
produceerd. De firma biedt 
haar klanten tortilla wraps, 
chips, dinner kits, Tex-Mex 
kruiden en sausen aan.

Snack Food Poco Loco  
investeert in de uitbreiding 
van haar productiecapaci-
teit in Roeselare.
Het komende jaar werft 
het bedrijf 100 bijkomende 
medewerkers aan.

De uitbreiding is al jaren aan 
de gang. Ook in 2016 zijn 
er twee nieuwe lijnen in het 
vooruitzicht. Het magazijn zal 
via een brug in verbinding 
staan met de productie, 
waarlangs grondstoffen en 
afgewerkte producten wor-
den vervoerd. Begin 2018 
moet het gebouw klaar zijn.

Typisch aan ons technisch team? Er is een goeie sfeer.  
ledereen zet zich maximaal in om het nodige te doen  
lukken. Het is hier ook wel echt een beetje Poco Loco, 
soms moeten we lopen om mee te kunnen. Maar daar 
staat tegenover dat er ook veel mogelijk is. Je kan hier 
echt iets uitbouwen, er wordt echt geïnvesteerd.

De job van onderhoudstechnicus blijft een groot knel
puntberoep. “Er zijn gewoon niet genoeg mensen op de 
arbeidsmarkt met een technisch diploma. We koesteren 
onze mensen dan ook echt”, zegt Rik Vandenbroucke. 
De VDAB bevestigt deze uitspraak. Zo zijn er momenteel 
maar een dertigtal werklozen met een opleiding elektro
mechanica voor de hele regio Roeselare. 

Het verkoopteam van de Poco Loco

BEDRIJFSINFO

JOBS
2 Assistent ploegleiders - nacht 

Afdeling: Productie

2 Ingenieurs automatisatie 
Afdeling: Techniek

2 Techniekers preventief 
onderhoud - dagwerk 

Afdeling: Techniek

7 Deegoperatoren - 2 ploegen 
Afdeling: Productie

7 Inpakoperatoren - 2 ploegen 
Afdeling: Productie

Aankoper 
Afdeling: Ondersteunende 

MEER JOBS OP:
WWW.POCOLOCO.BE/JOBS

HET IS HIER 
OOK EEN 
BEETJE  
POCO LOCO

WE KOESTEREN 
ONZE MENSEN 
OOK ECHT

STEF VANDEMAELE
TECHNISCHE DIENST

RIK VANDENBROUCKE
MANAGER  
TECHNISCHE DIENST


