Vacature
Productiemedewerker
Agriton en Agro-vital zijn twee unieke productie/handelsbedrijven die vallen onder de paraplu van de
Agriton Group. Ons streven is om onze concepten en oplossingen aan te bieden voor een duurzaam
gebruik van onze planeet aarde. Dit houdt in dat wij pro-actief op zoek zijn naar mogelijkheden om
duurzaam gebruik te vergroten en bij te dragen aan oplossingen voor milieuproblemen. Dit zowel voor de
professionele wereld als voor huis en tuin en zowel binnen als buitenland.
Ter uitbreiding van ons productieteam zijn wij op zoek naar een
Productiemedewerker
De werkzaamheden binnen deze functie bestaan o.a. uit de produceren en verpakken van diverse
productiegoederen, zowel Feed als Food. Het betreft het inpakken en aftappen van verschillende
producten, maar ook het werken met diverse machines en heftrucks. Het is een functie waarbij soms
zelfstandig gewerkt wordt en soms in teamverband. Naast het produceren, is het van belang om de
goederen juist op te slaan en de bijbehorende registraties bij te houden. Onze productiemedewerkers
worden ook ingezet binnen de logistieke afdeling. Hier is het van belang om de bestellingen elke dag
te verzamelen, klaar te maken voor transport en alle bijbehorende papieren te controleren.
Wat breng je mee?
- Praktische insteek, enthousiasme en gedrevenheid
- Goed in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werkend
- Zich er voor wil in zetten om bij te dragen aan een duurzame land- en tuinbouw
- Initiatief tonen en nauwkeurig werken
- Bij voorkeur ervaring in soortgelijke functie
- Een geldig heftruckcertificaat
Wij bieden een afwisselende baan in een ruimdenkende organisatie met een professionele werkomgeving.
Eigen initiatief wordt bij ons gewaardeerd. Salaris en secundaire arbeidsomstandigheden worden geboden
conform opleiding en ervaring.
Herken jij jezelf hierin en heeft het jouw interesse gewekt? Stuur dan jouw motivatie en cv naar:
EM Agriton BV t.a.v. Albert de Puijsselaar, Molenstraat 10-1, 8391 AJ Noordwolde of via e-mail
apuijsselaar@agriton.nl

www.agriton.nl

www.agro-vital.eu

