Wij zoeken voor onze fabriek een ZATERDAG HULP
Functieomschrijving

ZATERDAG HULP
FarmPack BV verwerkt verse
groenten tot diepvries
producten in Kapelle. We zijn
gespecialiseerd in het
verwerken en verpakken van
suikermais en andere
groenten.Onze eindproducten
worden door internationale
klanten als component
verwerkt in vele eindproducten
zoals pizza’s, kant-en-klaar
maaltijden en quiches.
FarmPack is BRC gecertificeerd.

www.farmpack.nl

Wij zijn opzoek naar vlotte, gemotiveerde zaterdaghulpen die de handen uit de mouwen kunnen steken.
In eerste instantie ben je betrokken bij de schoonmaak, maar idealiter leiden we je op tot allround
zaterdag- en vakantiekracht om je in zetten op diverse plekken, ook in vakantie periodes.
Samen met je collega's draag je zorg voor de reiniging van onze fabriek op zaterdag ochtend.
Werkzamehden zijn onder andere;
Schoonmaken met hoge- en lage druk
Gras maaien
Opruimen

Jouw profiel
Om de functie van zaterdagkracht goed te kunnen vervullen, ben je op dit moment scholier/student,
minimaal 15 jaar oud. Je bent een teamplayer, enthousiast, met gevoel voor humor en je kunt goed
zelfstandig en fysiek werken.
Daarbij vinden wij het belangrijk dat je je herkent in de waarden ‘Verantwoordelijk zijn’, Doorzetten tot
het af is’, ‘Betrouwbaar’. Tenslotte ben je flexibel ingesteld, nauwkeurig, gemotiveerd en je beheersd de
Nederlandse taal.

Werkomgeving
We werken op zaterdag 06.00-12.30.
Indien je ook beschikbaar bent in de vakanties ben je welkom dooredeweeks tussen 08:00 en 17:00.

Ons aanbod
Wij bieden een uitdagend bijbaantje met een prima salaris in een veelzijdige omgeving. We zullen je
intern opleiden tot een allround zaterdagkracht inzetbaar op verschillende plekken. Indien je het
ambieert kun je je heftruck certificaat bij ons halen en verschillende HACCP gerelateerde certificaten,
goed voor de toekomst.
Een prettige werksfeer in een klein informeel team maken ons aanbod af.

Interesse?
Stuur je reactie, motivatie inclusief CV, aan: FarmPack B.V. per email aan dhr. W. Veldhoen,
willem@farmpack.nl o.v.v. ‘zaterdag hulp’.

