Productiemedewerker bakkerij;
Iedere dag weer bakken we de lekkerste koekjes die je terugvindt in de schappen van de
supermarkten en bij banketbakkers. Vanuit Oud-Beijerland worden onze koekjes in heel
Nederland en zelfs daarbuiten geleverd.
Het liefst zien wij jou fulltime (38 uur) bij ons aan de slag.
Wij werken van maandag tm vrijdag tussen 06:00 uur en 17:00 uur.
Als productiemedewerker verricht je diverse afwisselende werkzaamheden in de bakkerij.
Variërend van werk aan vorm-machines, het werken met deeg tot aan reinigingswerk. Je
bent bereid om je handen uit de mouwen te steken en in teamverband zorg je voor
kwalitatief goede eindproducten. De functie wordt uitgevoerd in dagdiensten.
Wie zoeken we?
Heb je al ervaring in een bakkerij, Super! Heb jij nog geen ervaring, ook geen probleem,
dan gaan wij jou het vak leren! De Nederlandse taal nog niet volledig onder de knie; laat
dit je niet weerhouden om te solliciteren.
Verder heb jij als productiemedewerker bakkerij:
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werkt graag in dagdiensten;
bent 38 uur per week beschikbaar;
hebt een proactieve instelling;
bent flexibel in denken & doen en werkt graag samen in een team;
raakt niet in paniek als er storingen zijn en denkt in oplossingen.

Wat krijg je van ons?
Je verdient tussen de € 1.840 en € 2.590 bruto per maand exclusief toeslagen,
afhankelijk van de kennis en ervaring die je al hebt. Je salaris en toeslagen worden
ingeschaald volgens de Bakkers CAO, wat ook betekent dat je elke 4 weken wordt
uitbetaald.
Daarnaast mag je van ons verwachten:








Een baan met uitzicht op een vast dienstverband;
Gunstige werktijden (38-urige werkweek in dagdiensten);
25 verlofdagen;
Pensioenregeling;
De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen d.m.v. interne trainingen/opleidingen;
Een uitdagende functie in een groeiende en dynamische organisatie;
Prettige werksfeer en moderne productietechnieken;

Banketbakkerij Van Strien B.V.
Banketbakkerij Van Strien B.V. is een familiebedrijf dat al sinds 1938 koekjes bakt.
Inmiddels is er veel veranderd, maar we bakken, innoveren en verrassen nog steeds met
respect voor het ambacht, de klant en de omgeving. We zijn een informele organisatie,
die aan verandering onderhevig is en waar verantwoordelijkheid laag in de organisatie
wordt neergelegd en waar iedereen toegankelijk is.
Zie jij jezelf al in ons team meewerken?
Vragen over deze vacature of wil je direct je interesse kenbaar maken? Solliciteer direct
en stuur je Motivatiebrief en CV naar ed@koekjes.nl! We kijken uit naar je reactie!
Meer weten?
Neem contact op met: Ed van Roon, ed@koekjes.nl
Aan de intermediairs
Acquisitie? Bespaar je de moeite. Onze organisatie is prima in staat om zelfstandig
vacatures in te vullen.

