Wij zoeken met spoed naar een:

Productiemedewerker- Fulltime
Bij Van der Moolen Foodgroup koken we dagelijks pasta, noedels en rijst voor onze klanten
in Nederland. Het zijn grote volumes van ongeveer 10.000 kilo per dag. Het team op de
kookafdeling bestaat uit 10 betrokken collega’s, die samen de schouders eronder zetten en
met plezier en humor de klus klaren. Om in verschoven diensten te kunnen werken (van 6
tot 15 en van 10 tot 18 uur) hebben wij twee ervaren teams nodig. Er is al een Teamleider,
maar wij zoeken een tweede Teamleider. Een groot deel van onze diverse processen is
geautomatiseerd en gestandaardiseerd, om dagelijks zoveel mogelijk klanten met een
constante kwaliteit te kunnen bedienen.
Naast onze kookafdeling maakt Van der Moolen Foodgroup sinds 1966 noedels. De beste
noedels in Europa, dat durven wij wel te zeggen. De noedels vinden afzet in de
groothandel, de retail en de foodservice. Wij leveren in Nederland, Duitsland, België en
Engeland. In totaal werken er in ons bedrijf 25 personen.

Wat is de functie?
Hoe ziet jouw functie van Productiemedewerker eruit?
Als Productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van handmatige
productiewerkzaamheden aan (een deel van) een productielijn en/of werkzaamheden op
de kookafdeling.
Daarnaast hoort het verpakken van producten in dozen/kratten, zodanig dat wordt
voldaan aan de gestelde kwalitatieve eisen en de gewenste productiehoeveelheden per
opdracht ook tot het takenpakket en ben je verantwoordelijk voor de aanvoer
grondstoffen voor kooklijn.

Wie zoeken wij?
•

Zowel goed zelfstandig als in teamverband kan werken.

•

Geconcentreerd routinematige werkzaamheden kan verrichten op een hygiënische
wijze.

•

Een flexibele instelling heeft en snel

•

kan schakelen wanneer het nodig is.

•

In staat is om fysieke werkzaamheden

vdmfoodgroup.nl/vacatures
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We zoeken iemand die:

Wat bieden we jou:
•

Vaste diensten: van maandag t/m vrijdag: 7.00 tot 15.45 uur.

•

Een fulltime functie voor 40 uur per week.

•

Een marktconform salaris afgestemd op jouw kennis en ervaring.

•

25 vakantiedagen

Solliciteren?
Stuur je e-mail naar Christel Rouwhof (christel@vdmfoodgroup.nl), met bijgevoegd je CV.

Vacatures

Als je CV interessant is, dan nodigen wij je uit voor een kennismaking bij Van der Moolen
Foodgroup en verzorgen wij graag een uitgebreide rondleiding, zodat jij een duidelijk
beeld krijgt over de functie én ons!

vdmfoodgroup.nl/vacatures

