Wij zijn per direct op zoek naar een:

MEEWERKEND
VOORMAN
40 uur/wk (m/v)
Wat is jouw opdracht?
Zorgen dat de productielijn vlot doorloopt,
door het aansturen en bijsturen van
collega’s en machines. Je bent een snelle
en betrouwbare rechterhand van de
Productieleider.

Wat houdt dat precies in?
> Je zorgt voor de aanvoer bij de productielijn. Je haalt met
een heftruck allerlei materialen uit de opslag of koelcel. Dit
kunnen peren en kersen zijn, maar ook bijvoorbeeld potten
en deksels.
> Je helpt mee bij het ombouwen van de lijn als er naar een
ander potformaat wordt gewisseld.
> Je verhelpt storingen en voert klein onderhoud uit aan
machines.
> Aan het einde van de dag stuur je de poetsploeg aan en zorg
je dat alles klaar staat voor de volgende dag.
> Dit zijn maar enkele voorbeelden! De taken zijn heel divers
en afwisselend. We verwerken vers product, dus de taken
wisselen met de seizoenen.
Wat breng je daarvoor mee?
> Er is geen bepaalde opleiding of ervaring vereist. Alle training
die je nodig hebt, krijg je tijdens het werken. Wij zorgen voor
een opleiding met heftruckcertificaat.
> Een MBO opleiding of ervaring binnen agri / food is een pré.
> Flexibiliteit wordt gewaardeerd, want niet elke dag is
hetzelfde. We verwerken wat de natuur ons brengt. Dit
betekent ook dat we het in de lente en zomer het drukst
hebben. In deze tijd werken we regelmatig in 2 ploegen
(6.00-14.30u, 14.30-23.00u).
> We werken in een leuk team met een goede mix van
Nederlandse en Poolse collega’s. Het is daarom fijn dat je
sociaal en hulpvaardig bent.

DENK JE DAT JIJ
BIJ ONS PAST?

Stuur dan een email naar:
Moniek Staaks, Operationeel Manager:
m.staaks@aartsconserven.nl
Heb je eerst nog wat vragen?
Bel dan met Moniek op 077-366 1404.

Wat krijg je ervoor terug?
> € 2.000 – € 2.500 bruto per maand o.b.v. 40u per week,
afhankelijk van kennis en ervaring.
> Arbeidsvoorwaarden conform CAO voor groente- en fruit
verwerkende industrie.
> Een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
> 25 vakantiedagen en 9,5 ADV dagen.
> Een super gezellig team waar je iedere dag graag weer mee
wilt werken!
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Meewerkend Voorman
40 uur/wk (m/v)

OVER AARTS CONSERVEN
Sinds 1934 weckt Aarts Conserven verse asperges,
kersen en stoofperen. We zijn trots op onze lange
historie in het Limburgse Lottum. Je vindt onze potten
bij alle Nederlandse supermarkten. Daarnaast leveren
we ook naar België, Duitsland en Frankrijk.
Elk jaar groeit Aarts. Het is een gezond bedrijf dat
investeert in de toekomst. We innoveren met nieuwe
producten zoals biologisch fruit, fruit om mee te
bakken en Smoothiefruit. Ook zijn we voortdurend op
zoek naar nieuwe en betere productietechnieken.
Aarts is een familiebedrijf. We werken met circa 40
vaste medewerkers. In de seizoenen groeien we naar
zo’n 130 medewerkers. We kennen elkaar goed en
hebben veel voor elkaar over. Volgens ons bestaat er
een ‘Aarts DNA’: trots op wat we doen, betrokken bij
elkaar en het bedrijf, gas geven als het nodig is.

DENK JE DAT JIJ
BIJ ONS PAST?

Stuur dan een email naar:
Moniek Staaks, Operationeel Manager:
m.staaks@aartsconserven.nl
Heb je eerst nog wat vragen?
Bel dan met Moniek op 077-366 1404.
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