
 
 

 

Banketbakkerij van Strien is een productiebakkerij (zonder winkels) gevestigd in Oud-Beijerland. In onze bakkerij 
maken wij een zeer breed assortiment aan koekjes en soesjes in een premium kwaliteit. Deze producten gaan in 

neutrale en private label verpakking naar warme bakkers, foodservice en grootwinkelbedrijven door heel NL. 
Daarnaast zijn wij sterk groeiend met ons eigen merk “Van Strien Handmade”. 

Het is onze ambitie om een leidende positie in te nemen in het premium koekjes segment in de Europese markt. 
Wij beschikken over een recente en moderne productie locatie en werken met ongeveer 45 FTE in een informele 

sfeer. 

 
Voor onze inpakafdeling zijn wij op zoek naar een fulltime  

Machinebediende inpak (m/v) 
 

 
Taakomschrijving 

Zelfstandig zorgdragen voor het efficiënt laten functioneren van de inpaklijnen. Hierbij lettend op kwaliteit van het 
verpakte product. 
 
Verantwoordelijkheden 

 Zorgt voor het opstarten, instellen en omstellen van inpaklijnen 

 Bewaakt het proces en verhelpt adequaat storingen 

 Het uitvoeren van een tijdige en correcte reiniging van de machines 

 Heeft een voorbeeldfunctie met betrekking tot kwaliteit-, arbo-, en hygiëneaspecten 

 Ondersteunt de teamleider inpak en verricht alle voorkomende werkzaamheden binnen de inpakafdeling 
 
Profiel  

 Goede technische vaardigheden en inzicht in werking van machines  

 ± 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de voedingsmiddelensector  

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden  

 Flexibel, nauwkeurig, zelfstandig, enthousiast, leergierig  

 Beheersing Nederlandse taal   

 Beheersing van de Engelse taal is een pré   

Wij bieden 

Een dynamische werkomgeving waar in een informele sfeer gewerkt wordt aan het neerzetten van een 
teamprestatie. Een uitdagende, zelfstandige functie met veel afwisseling. Een 38-urige werkweek met salariëring 
conform CAO Bakkersbedrijf. Wij werken niet in ploegendienst. 
 
Contact: 
Heb je interesse om ons team te komen versterken en voldoe je aan de functie-eisen? Stuur dan jouw 
motivatiebrief en CV naar Banketbakkerij van Strien B.V. t.a.v. mevr. Danielle Jacobs   
 
e-mail:  danielle@koekjes.nl 
postadres: Simon Stevinstraat 3, 3261MG Oud-Beijerland 
 
Het opvragen van diploma’s en referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 
Voor meer informatie over ons bedrijf, bezoek dan onze website op https://www.koekjes.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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