Juni 2022

Vacature parttime
Productiemedewerker
Wij groeien snel en zijn daarom per direct op zoek naar
versterking. Ben je een echte aanpakker en wil jij bijdragen
aan het productieproces van delicatessen als olijven, noten
en zuidvruchten? Dan is de functie van
productiemedewerker iets voor jou! Per direct zijn wij op
zoek een nieuw teamlid (m/v) voor 16-24 uur in de week.
Wij bieden:
Een baan waarbij je verantwoordelijk bent voor het productie proces van begin tot eind.
Samen met je collega’s zorg je er voor dat onze olijven, noten en zuidvruchten van de juiste,
heerlijke kwaliteit zijn. Aan het einde van een gezellige en productieve dag maak je
gezamenlijk de productielocatie schoon.
Je krijgt een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband en een salaris
volgens de CAO gemaksvoedingsindustrie. Jouw werktijden zijn van 08.00-17.00 uur inclusief
1 uur pauze. In overleg kiezen we samen vaste werkdagen.
Onze productielocatie is zeer goed te bereiken. De bus stopt letterlijk voor de deur en op ons
terrein mag je gratis parkeren. Boven de 10km woon- werkverkeer krijg je van ons een
reiskosten vergoeding.
Wij vragen:
• Iemand die het leuk vindt om met eten bezig te zijn;
• Waarbij netjes en zelfstandig werken voorop staat;
• Iemand met een praktische instelling en hands on mentaliteit;
• Die een echte teamplayer is en graag samen werkt;
• Waarbij de Nederlandse taal goed beheerst wordt;
• Iemand die wil werken in een vrolijk en gemotiveerd team!
Ervaring als productiemedewerker is een pré, geen vereiste.
Bij wie ga je werken?
Selection Foods B.V. is een producent en groothandel voor delicatessewinkels,
speciaalzaken, foodservice en groothandels. Op de productielocatie wordt elke dag met veel
zorg aandacht besteed aan het bereiden van ambachtelijke delicatesse, waaronder olijven,
noten en zuidvruchten.

Ben jij de productiemedewerker die wij zoeken? Reageer dan meteen via e-mail:
sollicitatie@selectionfoods.nl. Wij kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Adres: Boveneind Zuidzijde 57b – 3405 AN Benschop

