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BIJ ASTRA

ZIT JE ZOET

WIE

ZIJN
WIJ?
Astra Sweets is een snoepjesfabriek! We zijn een familiebedrijf
met onze hoofdzetel in het hart van de Kempen, in Turnhout.
We bedenken en produceren kwalitatieve snoepproducten
voor private label en ons eigen merk Frisia. Je hebt vast onze
zure colaflesjes, zoete aardbeien of traditionele UFO’s al eens
geproefd. Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit ons kleurrijk
assortiment. We maken gums, mallows, UFO’s en harde
snoepjes die wereldwijd worden gesmaakt.
Waar onze klanten ons voor waarderen? Onze hoge kwaliteits
standaarden en marktgerichtheid. Dat realiseren we door een
respectvolle, open en familiale cultuur waar veel ruimte is voor
eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling.
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ONZE

VISIE
Astra Sweets inspireert en
innoveert met een uniek en breed
assortiment aan snoep waarmee
het een antwoord biedt op de
vraag van de consument om
te genieten van kwalitatieve
producten die authentiek zijn in
smaak, presentatie en beleving.
Door de markt uit te dagen,
creëren we groei voor onze
partners.

Bouwen aan een
vooraanstaand internationaal
bedrijf met passie voor groei
en ontwikkeling van de
snoepmarkt. Dat doen we
door innovatie, en inzetten
van specifieke kennis van
talentvolle medewerkers.

ONZE

MISSIE
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ONZE

VESTIGINGEN
Harlingen (NL)
Productie Mallows

Nijkerk (NL)
Productie Hard boiled candy

Turnhout (BE)
Hoofdkantoor
Productie Gums & UFO’s

Overath (DE)
Frisia Salesvestiging
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WAAROM

BIJ ONS
WERKEN?
Dat is een makkelijke vraag! Ons product is immers het
allerleukste. Bij Astra zit je letterlijk zoet*.
Daarnaast kom je terecht in een familiebedrijf met
Belgische roots en een Kempische no-nonsense mentaliteit.
Wij zijn een innovatieve organisatie in volle groei.
Onze vijf waarden bepalen onze bedrijfscultuur en hoe onze
Astranen samenwerken. We hebben ze dan ook vertaald
naar 5 goede redenen om bij Astra te werken.

* We voorzien jaarlijks een terugbetaling van het remgeld
van de tandarts. Dat vinden we niet meer dan eerlijk ;)
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ONZE

WAARDEN

Ondernemerschap

- Neem initiatief en wees proactief.
- Durf te veranderen en te innoveren.
- Zoek steeds naar nieuwe
opportuniteiten.

No Nonsense
- Werk efficiënt en
pragmatisch.
- Doe wat je zegt en zeg
wat je doet.
- Wees open in je
communicatie.
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Respect
- Voor onze mensen.
- Voor ons beleid en onze
waarden.
- Voor onze producten,
processen en procedures.
- Voor onze planeet.

Verantwoordelijkheid
- Neem verantwoordelijkheid
voor je eigen acties.
- Behartig de belangen
van het bedrijf.
- Werk transparant.

Passie
- Streef het beste na
en probeer continu te
verbeteren.
- Deel elke dag de trots voor
onze producten.
- Inspireer elkaar en werk
samen vol enthousiasme.

11

ONDERNEMERSCHAP
We zijn een innovatief familiebedrijf. Dat betekent dat
er ruimte is voor initiatief en proactiviteit van onze
medewerkers. Er wordt geluisterd naar ideeën uit elke
hoek om op opportuniteiten in te spelen en te innoveren.
•
•
•
•

Open voor ideeën en verbetervoorstellen
Elke medewerker maakt het verschil
Oog voor mensen
Internationaal karakter

NO NONSENSE
Door onze directe en open communicatie slagen we
erin om efficiënt, praktisch en realistisch te werken.
We zetten in op een positieve samenwerking, waarbij
er naar elkaar geluisterd wordt en constructief met
meningsverschillen wordt omgegaan.
•
•
•

Familiale sfeer
Financieel stabiel
Jobzekerheid

Ik kreeg hier meteen een vast contract, dat gaf veel zelfvertrouwen.
Eigenlijk kom ik elke dag met de glimlach werken. Waarom?
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Ik krijg veel verantwoordelijkheid over mijn eigen job, eigenlijk al van

Collega’s tonen belangstelling en we lachen hier vaak. Ik word goed

dag één. Ik mag mijn ideeën en initiatieven op tafel leggen. Mijn

behandeld en dan behandel ik het snoep goed hé. Want uiteindelijk

manager zal me ondersteunen of helpen als ik ergens tegenaan

hebben we toch allemaal hetzelfde doel: kwaliteit in de winkel

loop, maar de rest moet uit mijzelf komen.

krijgen.

Eve, Communicatie Coördinator

Abdel, Operator inpak
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EIGENAARSCHAP

RESPECT
Als familiebedrijf vinden we respect voor elkaar, onze
producten en onze planeet een belangrijke waarde.

•
•
•
•

Nieuwe productieomgeving
Duurzaam loopbaanbeleid
Fietsleasing project om onze
ecologische voetafdruk te verkleinen
Welzijnsbeleid voor een
aangename werkomgeving

Voor ik bij Astra Sweets werkte stond ik ook in productieomgevingen.

We noemen onze medewerkers liefkozend
“Astranen”, omdat we één team zijn dat samen de
kracht heeft om ons bedrijf succesvol te maken.
Elke medewerker is eigenaar van zijn eigen functie,
ontwikkeling en prestaties.
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor eigen functie
Vrijheid om eigen stempel te drukke
Glijdende uren voor bedienden
Opleidingsmogelijkheden
Werk-privébalans
Groei – en verandermogelijkheden
Coachend leiderschap

Ik merkte al snel dat het hier toch een wereld van verschil is.
Waarom? Ze zijn echt bezig met de mensen en zorgen voor een
leuke werkomgeving. Daarnaast werk je ook met verschillende
machines wat je job heel afwisselend maakt.

Tatjana, operator Gum
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Ik ben hier begonnen als sales support in een tijdelijke functie, maar
ik ben blijven plakken aan de snoepjes. Ik krijg hier veel kansen en
ben ondertussen doorgegroeid naar product manager van de UFO
en Rocket Ball afdeling.

Jordi, Product Manager
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PASSIE
De passie van onze Astranen zorgt voor onze gekende
kwaliteit en hun enthousiasme maakt ons tot het bedrijf
dat we zijn. We zijn trots op ons product, en hoe kan het
ook anders. Bij Astra zit je letterlijk zoet!
•
•
•
•

Lekker snoepen (wij noemen dat een kwaliteitstest)
Jaarlijks terugbetaling van de tandartskosten (remgeld)
Personeelsactiviteiten
Personeelsmagazine What’s Up

Elke dag is er een nieuwe uitdaging. In een productieomgeving
kan er vanalles gebeuren en ik vind het leuk om samen met mijn
collega’s op zoek te gaan naar oplossingen. Samen zorgen we
ervoor dat onze snoepjes de beste kwaliteit hebben.

Hanne, QA Coördinator
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WAT KAN JIJ
VOOR ONS
BETEKENEN
Onze medewerkers zijn het hart van onze
organisatie. Gedreven door passie willen we
in alle aspecten van ons bedrijf uitblinken. We
willen een flexibele organisatie zijn die snel
reageert op veranderingen en doelgericht kan
inspelen op de noden van de markt.
Om dat te bereiken investeert Astra Sweets
dagelijks in haar medewerkers, maar ook in
de continue verbetering van machines en
processen.
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Heb jij zin om te komen snoepen van een job
bij Astra Sweets? Dan ben jij misschien onze
nieuwe collega/smaakmaker. Aarzel niet
en solliciteer spontaan of op een van
onze vacatures via onze website:
www.astrasweets.com

SOLLICITATIE

PROCEDURE
1
2
3
4

Solliciteer via onze website www.astrasweets.com.
Elke sollicitant komt eerst op kennismakingsgesprek. Afhankelijk van
de functie kunnen daarna gesprekken volgen met de leidinggevende
en/of een assessment.
We vinden het ook belangrijk dat kandidaten passen in de bestaande
teams. Daarom screenen we ook op persoonlijkheid en attitude.
Konden wij jouw sollicitatie wel smaken? Dan mag je bij ons starten.
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