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Productiemedewerker 3-ploegen
Plaats / Provincie: Zeewolde / Flevoland
Branche / Niveau: Techniek / MBO
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 105988

Bedrijfsomschrijving
Deze productieorganisatie werkt met haar 50 medewerkers hard aan het ontwikkelen en produceren van speciale
grondstoffen en verpakkingen voor de medische, farmaceutische en voedselindustrie. Dit alles gaat volgens de
wereldwijd gestelde kwaliteitsnormen en met oog voor detail. Met haar hoofdkantoor in Zeewolde weet deze
moderne organisatie zich wereldwijd te onderscheiden in haar specialistische vakgebied.

Functieomschrijving
Je hebt een veelzijdige baan als productiemedewerker, je werkt namelijk in drie ploegen en bent verantwoordelijk
voor het klaarzetten en secuur afwegen van de grondstoffen, het verpakken van de eindproducten en het
schoonmaken van de productieomgeving. Je doet er samen met je collega’s alles aan om een optimale productie
te draaien. Binnen het bedrijf staat kwaliteit hoog in het vaandel, je zal op termijn dan ook gaan leren om
zelfstandig kwaliteitscontroles uit te voeren tijdens het productieproces.
Omdat je ook zal leren om zelf de productiemachines te bedienen, wordt je technische kennis op de proef gesteld.
Je zal namelijk kleine technische storingen zelfstandig gaan oplossen.
Al met al een veelzijdige functie met veel variatie!
De werktijden zijn in drie ploegen:
Ochtendploeg 07:00 – 15:00 uur
Avondploeg

15:00 – 23:00 uur|

Nachtploeg

23:00 – 07:00 uur

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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Functie-eisen
Enige ervaring binnen een productie-gerelateerd bedrijf is mooi meegenomen, maar ook als junior ben je van harte
welkom om te solliciteren als je:
Minimaal (V)MBO werk- en denkniveau hebt;
Een proactieve werkhouding hebt en leergierig ingesteld bent;
Lichtelijk technisch inzicht hebt en goede rekenvaardigheden;
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Woonachtig bent in (de directe omgeving van) Zeewolde.

Arbeidsvoorwaarden
Voor je werkzaamheden als productiemedewerker heeft het bedrijf je ook iets te bieden:
Startsalaris tussen € 2.100,- en € 2.500,-, o.b.v. 40 uur, dit is uiteraard afhankelijk van de werkervaring die
je meeneemt;
Deze salarisindicatie is inclusief 21% ploegentoeslag wanneer je structureel in de ploegendienst werkt;
Fulltime functie voor de langere termijn en met uitzicht op een vast contract;
Leuke werkomgeving, binnen een informeel en modern bedrijf.

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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Sollicitatieprocedure
Heb jij de nodige kennis in huis en ben jij geïnteresseerd in deze baan? Wacht dan niet langer en solliciteer direct!
Stap 1. Sollicitatie
Leuk dat je bij ons solliciteert! Solliciteren gaat heel eenvoudig via de sollicitatieknop. Of stuur jouw cv en motivatie
naar zeewolde@flevodirect.nl zodat wij snel contact met je kunnen opnemen.
Stap 2. Telefonische kennismaking
Wij nemen telefonisch contact met jou op om jouw motivatie te bespreken.
Stap 3. Persoonlijke kennismaking
Tijdens een online kennismakingsgesprek via Microsoft Teams bespreken wij uitgebreid jouw wensen, kennis en
kunde.
Stap 4. Wij gaan voor je aan de slag
Na de online kennismaking gaan wij voor jou aan de slag. We gaan je voorstellen bij de organisatie en duimen met
je mee dat je op sollicitatiegesprek mag komen. Is er na het gesprek de juiste match? Dan is de kans groot dat je
een mooie baan aangeboden krijgt!
Nog niet “klaar” om te solliciteren en wil je nog iets weten?
Geen probleem! Je kunt ons telefonisch bereiken op 036 - 521 81 60 of via WhatsApp op 06 - 39 18 47 06. Een email sturen mag natuurlijk ook. Wij geven graag antwoord op al je vragen.
Omdat wij graag ook van anderen horen hoe goed jij bent in jouw werk, is het een onderdeel van onze procedure
om referenties in te winnen en/ of getuigschriften in te zien.
Vacaturenummer 105988

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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