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Medewerker nachtdienst food-branche
Plaats / Provincie: Zeewolde / Flevoland
Branche / Niveau: Overig / MBO
Aantal uren / Dienstverband: minimaal 8 uur / maximaal: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 105224

Bedrijfsomschrijving
Bij dit productiebedrijf worden dagelijks liters en kilo's voeding geproduceerd, wat vervolgens bij de supermarkt in
het gehele land geleverd wordt. De werksfeer is er optimaal en je wordt goed ingewerkt en begeleid. Je komt te
werken met prettige collega's aan verschillende machinelijnen en zorgt ervoor dat de kwaliteit en hygiëne
gewaarborgd blijft.

Functieomschrijving
In de functie van productiemedewerker ben je werkzaam op de productievloer van een groot
voedingsmiddelenbedrijf. Je voert voornamelijk werkzaamheden uit aan de productielijn. Ook kan het zijn dat je je
bezighoudt met het wegrijden van pallets, met behulp van een rolplateau. Samen met jouw directe collega’s en de
machineoperators bouw jij mee aan zo soepel mogelijk laten verlopen van het volledige productieproces en tijdig
bevoorraden van de lokale supermarkt bij jou in de buurt!
Goed om te weten, is dat je zelf de regie hebt over het rooster. Je wordt namelijk alleen ingepland op de door jou
zelf opgegeven beschikbare nacht(en). De werktijden zijn van 22:00 tot 06:00 uur.

Functie-eisen
Je bent minimaal 1 nacht per week beschikbaar;
Je bent op korte termijn / per direct beschikbaar;
Je spreekt de Nederlandse taal.

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Arbeidsvoorwaarden
€11,40 bruto per uur (indien 21 jaar of ouder);
Exclusief 30-40% toeslag;
Exclusief de opbouw van vakantiegeld, vakantiedagen en kort verzuim;
Reiskostenvergoeding buiten Zeewolde;
Een flexibele baan waarbij de beschikbaarheid wekelijks zelf aan te geven is.

Sollicitatieprocedure
Wil jij in de nachten werken en ben je (nagenoeg) per direct beschikbaar? Wacht dan niet langer en klik op de knop
“ik wil deze baan” en solliciteer direct! Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
FlevoDirect via T: 036 – 521 81 60. Ook kan je ons een WhatsApp-bericht sturen naar M: 06 – 391 847 06.
Referentienummer: 105224

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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