De Graanrepubliek zoekt:

Brouwer die uit de
mooiste granen de
rijkste smaken haalt.
Het begon als een droom en een ambitieus
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Zelfstandige bierbrouwer M/V
Dit ben jij:

Dit is wat we je bieden:

•

•

•

•

•

Bijzondere bieren zijn je lust en je leven.
Je staat er mee op en gaat er mee naar
bed.
Brouwen zit je in het bloed. Het is
mooi als je minimaal 2 jaar er var ing
hebt. We denken zelf aan M BOlevensmiddelentechnolog ie of een
andere technische r ichting.
Je voelt je als een v is in het water in een
k lein team. Werkt nauw samen met je
collega’s om proces sen soepel te laten
verlopen. Slur pt nieuwe kennis als geen
ander op.
Je spreekt Nederlands en Engels. Beetje
Duit s is meegenomen (we gaan veel
bierlief hebbende Oosterburen over de
vloer k r ijgen).
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•

•

•
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•

•

Je staat je mannetje (of je v rouw tje,
dat kan nat uurlijk ook) in het
productieproces. Van brouwen tot
bottelen.
Je gaat aan de slag voor de merken
Eggens en de Graanrepubliek. Voor
dat laat ste merk ga je ook speciale
limonades maken.
Je gaat brouwen, g isten, separeren,
pasteur iseren en ver pak ken.
Je bent medeverant woordelijk voor de
k waliteit die we garanderen.
Samen met je collega’s werk je
continu aan het verbeteren van het
productieproces.
Dat doe je met zorg voor veilig heid,
hyg iëne en netheid op de werk vloer.

•
•

•

Een mooi salar is gebaseerd op je kennis
en er var ing.
Je eigen plek binnen een team van
profes sionals.
De unieke kans om je als brouwer te
ont w ik kelen. We hebben ons eigen
net werk, waar je de beste trainingen en
opleidingen gaat volgen.
Heel veel gezellig heid met collega’s.

Dit is waar we voor staan:
Wij geloven dat een bio divers landschap
de beste smaak oplever t. A lleen op een
gezonde bodem zijn goede ingrediënten te
telen. Op die manier w illen we bijdragen
aan een nieuw, verbeterd voedsels y steem.

Ben jij onze brouwer?
Dan ontmoeten we je graag. St uur een
mail naar info@graanrepubliek.nl onder
ver melding van “vacat ure brouwer”. Tot
snel.

