Wij zijn per direct op zoek naar een:

MEDEWERKER
ETIKETTEERAFDELING
40 uur/wk
Als iemand jou op een verjaardag vraagt
wat voor werk je doet, dan zeg je:
“Ik zorg er samen met mijn collega’s voor
dat alle potten die we maken een mooi
etiket krijgen en netjes worden verpakt.”

Maar in werkelijkheid doe je natuurlijk veel meer…
> Je bouwt etiketteermachines om, stelt ze correct in en
bedient deze ook
> Je verhelpt storingen aan de etiketteermachines
> Je controleert of de juiste etiketten gebruikt worden
in combinatie met bijbehorende coderingen en
palletstapelingen
> Je administreert de gedane werkzaamheden
> Je houdt de afdeling opgeruimd en netjes
> Je stuurt medewerk(st)ers aan op de afdeling bij afwezigheid
van de Chef Etiketteerafdeling
Wat wordt er van jou verwacht:
> Je hebt een LBO / MBO werk- en denkniveau
> Je hebt affiniteit met techniek
> Je hebt een heftruckcertificaat of bent bereid dit te halen
> Je bent flexibel: niet iedere dag is met een schaartje te
knippen en in het hoogseizoen van april t/m juli wordt er
door je afdeling in 2 ploegen gewerkt (van 06:00-14:30 en
van 14:30-23:00 uur)
> Je bent bereid om wanneer nodig op zaterdag te werken
(enkele zaterdagen per jaar)
> Je staat lekker stevig in je schoenen

DENK JE DAT JIJ
BIJ ONS PAST?

Stuur dan je CV met motivatiebrief naar:
Moniek Staaks, productieleider:
m.staaks@aartsconserven.nl
Heb je eerst nog een paar vragen? Bel dan
gerust met Moniek Staaks: 077-366 1404.
WWW.AARTSCONSERVEN.NL

Wat krijg je van Aarts Conserven hiervoor terug:
> Arbeidsvoorwaarden conform CAO voor groente- en fruit
verwerkende industrie
> Een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
> 25 vakantiedagen en 9,5 ADV dagen, plus je hebt de
mogelijkheid je overuren in tijd voor tijd om te zetten of je
laat ze uitbetalen voor die leuke vakantie
> De tijd dat je in ploegen werkt, krijg je een aantrekkelijke
ploegentoeslag
> Een super gezellig team waar je iedere dag graag weer mee
wilt werken!
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Medewerker Etiketteerafdeling
40 uur/wk

JE WERKDAG ZIET
ER ZO ONGEVEER
ALS VOLGT UIT:
> je begint je werkdag met een glimlach om 07:00 uur.
Je collega Bob van logistiek heeft de planning bij jullie
neergelegd en samen met je collega’s Rafal en Nick gaan jullie
de taken verdelen.
> Jullie gaan eerst een partijtje asperges die nog op voorraad
staat etiketteren voor een order die deze week weggaat.
> Ondertussen gaat een van jullie een lijn ombouwen,
want over een uur komen de eerste potten vanaf de
productieafdeling op de etiketteerafdeling terecht, welke
direct geëtiketteerd zullen worden;
> Bob komt nog even een spoedopdracht brengen, er is
namelijk een order van een klant binnengekomen welke
vanmiddag al getransporteerd zal worden. Er komen een
paar extra mensen jullie helpen om een tweede lijn te
kunnen laten draaien voor deze opdracht.
> Alles is gereed en je gaat meehelpen bij het stapelen van de
pallet.
> Je ziet dat de traytjes bijna op zijn in de machine en legt er
vlug een nieuwe stapel in. Je gaat weer verder met waar je
gebleven was.
> Inmiddels is het alweer 16:00 uur en ga je met een glimlach
weer naar huis.
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