Bonda biedt je een veelzijdige baan!
Op zoek naar een uitdagende bijbaan met verantwoordelijkheid? Heb jij affiniteit met
procestechniek en wil je werken in de productie van veevoeders?

Productiemedewerker – zaterdag-/vakantiehulp
Als zaterdaghulp zorg je, samen met een ervaren collega, voor een juiste en veilige productie.
Het ontvangen, opslaan, overslaan en mengen van producten behoren tot de dagdagelijkse
werkzaamheden.

Wat je dagelijks doet:
• Coördinatie van het administratieve proces (m.b.t. laden/lossen gereed
product) voor binnenkomende/vertrekkende vrachtwagens;
• Het verwijzen van de chauffeurs naar de juiste plek om producten te laden
& lossen;
• Het drogen van het eindproduct om droge stof te bepalen;
• Het assisteren van je collega in alle voorkomende werkzaamheden.
Als productiemedewerker werk je op zaterdag tussen 05:30 uur en 12:00 uur.
Profiel:
• MBO werk- & denkniveau;
• Je hebt technisch inzicht en kunt goed overweg geautomatiseerde
systemen;
• Communicatie is belangrijk daarom beheers je de Nederlandse taal.
Dit ben jij!
• Je bent betrouwbaar en we kunnen op je rekenen!
• Je neemt initiatief, bent een aanpakker en steekt graag je handen uit de
mouwen;
• Je communiceert makkelijk en je hebt een servicegerichte instelling;
• Je bent in staat het overzicht te bewaren, ook als het druk is.

Wat mag je van ons verwachten?
Een uitdagende functie in een enthousiast en betrokken team waar samenwerking en resultaat
centraal staat. Daarnaast ontvang je natuurlijk een goed salaris.
Ben jij onze nieuwe collega die het verschil weet te maken!
Dan ligt er een mooie carrière voor je in het verschiet. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Rozemarijn van Rossem, Corporate Recruiter op 06 -12 25 90 93
Solliciteren kan via deze link.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

Word jij onze nieuwe collega?

Bonda is actief in verkoop en
productie van enkelvoudige- en
gemengde vochtrijke
bijproducten uit de
levensmiddelenindustrie. De
ondernemers in de veehouderij
zijn onze klanten. Onze
innovaties zijn gericht op de
optimale omzetting van onze
voeders tot vlees, melk en
eieren. Samen met onze klanten
en toeleveranciers leveren wij zo
een belangrijke bijdrage aan de
circulaire economie.
Duurzaamheid zit sinds 1915 in
onze genen! Bonda is onderdeel
van Royal Agrifirm Group.
De visie van Agrifirm is om elke
dag te werken aan een
verantwoorde voedselketen voor
toekomstige generaties. Wij
willen ervoor zorgen dat we
iedereen betaalbaar, gezond en
duurzaam voedsel kunnen
blijven aanbieden. Agrifirm
levert daarom kwalitatief
hoogstaande producten als
diervoeders, producten voor de
teelt van gewassen en
professioneel advies.

