Over Van Vugt Kruiden
Van Vugt Kruiden is de specialist in verse kruiden, babyleafs en eetbare bloemen. Wij zijn een
dynamisch en groeiend familiebedrijf en sinds 2019 zijn wij gevestigd in ons gloednieuwe en duurzame
bedrijf aan de Hoogzandweg in Ridderkerk. Wij hebben een ruim assortiment producten en
verpakkingen en met ons ervaren en enthousiaste team zorgen wij er dagelijks voor dat onze klanten
hun bestellingen op tijd kunnen komen laden.
Wordt jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s in de functie Machine operator. In deze functie ben je
werkzaam in onze productieruimte en ben je verantwoordelijk voor 1 of meerdere van onze
productielijnen bestaand uit machines. Je zorgt ervoor dat onze machines altijd draaien.
Wat worden jouw taken:
- Het bedienen van de machines, binnen- en buiten het productieproces;
- Het proces controleren en bewaken op efficiëntie;
- Het zelfstandig lokaliseren en verhelpen van storingen voor zover als mogelijk, of indien nodig
op tijd de technische dienst inschakelen;
- Het controleren van de productetiketten;
- De verantwoording dragen voor het op tijd klaar hebben van bestellingen;
- Het registreren van productdata;
- Toezicht houden op de veiligheidsnormen en reinigingswerkzaamheden;
Wat bieden wij?
- Een marktconform salaris;
- Reiskostenvergoeding vanaf 10 kilometer;
- Een fantastisch nieuw pand als werkomgeving in Ridderkerk;
- Een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, auto en fiets (die je makkelijk voor de
deur kunt parkeren);
- Voldoende ruimte voor eigen initiatief en de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen;
- Mogelijkheid op een vaste aanstelling;
Ben jij de gemotiveerde (technische) duizendpoot die wij zoeken? Hou jij van aanpakken en plannen,
kan je overzicht creëren, ben je stressbestendig en kan je goed werken in teamverband?
Twijfel niet en solliciteer!
Mail je CV en motivatie naar:
jobs@vanvugtkruiden.nl, t.a.v. Elisa Blok
- Dank dat je mee wilt denken, maar wij stellen acquisitie niet op prijs. –

