Wij zijn per direct op zoek naar een:

MEDEWERKSTER
PRODUCTIE
24-40 uur/wk
Als iemand jou op een verjaardag vraagt
wat voor werk je doet, dan zeg je:
“In een hecht team van collega’s zorgen
wij dat onze lekkere en mooie producten
in het glas of blik komen.”

Maar in werkelijkheid doe je natuurlijk veel meer…
>	Je schilt de asperges bij daar waar de machines het niet goed
genoeg gedaan hebben
>	Je doet alle voorkomende werkzaamheden op de
productieafdeling. Dit kan zijn het vullen van potjes, wegen,
dozen losmaken, deksels op weckpotjes doen, etc.
>	Je doet alle voorkomende werkzaamheden op de
etiketteerafdeling. Dat betekent dat je potjes in trays moet
zetten, met de grote magneet potten van pallets afstapelen
en op de band plaatsen, een pallet gereed product stapelen,
etc.
Wat wordt er van jou verwacht:
> Je hebt een LBO / MBO werk- en denkniveau
>	Je hebt affiniteit met levensmiddelen en hygiëne
>	Je bent flexibel: niet iedere dag is met een schaartje te
knippen en in het hoogseizoen van april t/m juli wordt er in
2 ploegen gewerkt (van 06:00-14:30 en van 14:30-23:00 uur)
>	Je bent sociaal en hulpvaardig

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.

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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Medewerkster Productie
24-40 uur/wk

JE WERKDAG ZIET
ER ZO ONGEVEER
ALS VOLGT UIT:
>	je begint je werkdag met een glimlach om 07:00 uur. Je
leidinggevende Hay geeft aan waar je vandaag je werkdag
begint. Er wordt regelmatig gewisseld van werkplek
gedurende de dag. Jij begint deze dag met het vullen van
potten met gestoofde peren aan de ronde tafel.
>	Na de pauze ga je bij de weegschaal staan om te controleren
of de gewichten kloppen die afgevuld worden en stuurt waar
nodig bij.
>	De lijn moet omgebouwd worden voor een ander formaat
pot. Dit gaat een half uurtje duren, in de tussentijd ga je met
een paar collega’s weckpotjes stickeren voor kerstpakketten.
>	De lijn is klaar en jij zorgt er voor dat potten die uitgestoten
worden met een losse deksel weer op de juiste wijze terug in
de lijn geplaatst worden, zodat ze wel een sluitende deksel
krijgen.
>	Het is inmiddels alweer 16:00 uur, je gaat weer met een
glimlach naar huis.

DENK JE DAT JIJ
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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.
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