Productiemedewerker in een
groeiend internationaal bedrijf

Tussen €1900,- en €2300,- bruto per maand
Veghel

Ben jij op zoek naar een afwisselende baan in dagdienst? Voor een
groeiend, toonaangevend bedrijf –dat internationaal actief is – zijn
we op zoek naar een productiemedewerker in Veghel. Op zoek naar een
baan binnen een hecht en gezellig team? Dan hebben wij voor jou dé
baan gevonden!

Functieomschrijving

Het bedrijf maakt alternatieve antibiotica welke wordt gebruikt in
de veehouderij en tuinbouw. Samen met jouw collega’s in de productie
zorg je ervoor dat de producten worden bereid, afgevuld en worden
voorzien van etiketten. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren,
stel je machines in (of bouw je deze om) en ga je deze ook bedienen.
Omdat je gaat werken in een semi-farmaceutische omgeving, is netjes
werken en geordendheid erg belangrijk. In deze moderne productieomgeving worden kwaliteit en hygiëneregels goed gewaarborgd en
nageleefd. Dit doe je door middel van het uitvoeren van controles.
De werkzaamheden lopen erg uiteen en je hebt hiervoor zowel je
handen als je koppie nodig. Het is een erg veelzijdige job waarbij
hard werken gewaardeerd wordt. Je werkt van maandag t/m vrijdag in
dagdienst (tussen 7.00 en 17.00 uur), waarbij je écht deel uitmaakt
van een team. Samen bereik je namelijk meer dan alleen.

Functie-eisen

Je bent fulltime beschikbaar voor 40 uur per week.
Jij bent een echte teamplayer die op zoek is naar een job voor
de lange termijn.
Jij deinst niet terug van fysiek werk en houdt van aanpakken.
Jij beheerst de Nederlandse taal goed.
Verder ben jij een manus-van-alles die houdt van veelzijdigheid
in zijn/haar werk.

Jouw werkgeluk (& arbeidsvoorwaarden)

Werken voor een informeel bedrijf waarbij initiatief tonen
wordt gewaardeerd.
Een job in dagdienst van maandag tot vrijdag.
Door middel van trainingen en opleidingen kun jij jezelf
ontwikkelen binnen dit groeiende bedrijf.
Een baan voor de lange termijn met uitzicht op een vast
dienstverband.
Prima salaris tussen de €1900,- en €2300,- bruto per maand met
uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Solliciteer nu! Dit kan via onderstaande button of stuur jouw cv en
korte motivatie naar info@baantreffers.nl. Meer weten? Bel ons op
0413-747163!

Sluisstraat 29 – 5462 CA – Veghel
0413 747 163 – info@baantreffers.nl

