zoekt een

Productiemedewerk(st)er horeca slagerij (24 - 40 uur)
LINDENHOFF: Wij zijn een familiebedrijf in het landelijke Baambrugge. Met een boerderij zijn we gestart en
inmiddels uitgegroeid tot meerdere bedrijven die producten met smaak verkopen aan horeca en consument. Samen
hard werken, dieren welzijn, goede en traceerbare voeding, authentieke rassen en kwaliteit zijn voor ons erg
belangrijk. Wij zijn een waarde gedreven en ondernemend bedrijf. Dit betekent dat er met regelmaat ruimte is
voor nieuwe activiteiten zolang dit aansluit bij onze visie: mensen laten genieten van goed geproduceerde voeding
met authentieke smaak.
DE FUNCTIE: Voor ons energieke slagersteam zoeken we een productiemedewerk(st)er. Je wordt ingewerkt op
meerdere taken, zoals gehakt maken, vleeswaren snijden, verpakken en orderpicking in de vriezer. Je zorgt ervoor
dat bestellingen netjes, hygiënisch gesneden/gemaakt en verpakt worden. Je houdt hierbij rekening met de
wensen van de klant. Je helpt ook mee voorraden maken en snijden, voorraad FIFO houden, binnenkomende
partijen op locatie zetten en schoonmaak. Je houdt van tempo maken, werkt graag met je handen en vindt het leuk
om mee te werken aan het leveren van kwaliteitsproducten aan onze klanten. Op termijn is er ruimte om door te
groeien en extra taken te krijgen. Past deze uitdaging bij jou? Zorg dan dat we snel van je horen!
Wie past bij ons?
Je hebt een positieve en pro actieve werkhouding. Als je dat hebt, kunnen wij je veel leren;
Je houdt van werken en leren, en maakt graag tempo;
Je werkt graag met vlees en kunt met alle soorten vlees werken (rund, kalf, varken, lam);
Je begrijpt Nederlands;
Je bent fysiek fit en gewend om staand (in een koele ruimte, 10 graden) te werken;
Je komt makkelijk je bed uit en start graag vroeg met werken;
Het is een pré als je al in een (horeca) slagerij hebt gewerkt en ervaring hebt met inpak- of productiewerk.
Wat biedt Lindenhoff?
Je werkt in een groot team met ervaren slagers en productiemedewerkers, zij kunnen je veel leren;
Een contract voor 24 - 40 uur: minimaal drie dagen, maar vier/vijf is ook mogelijk;
Werkdagen: in overleg, i.i.g. 1x per 2 weken op zaterdag. Werktijden: doordeweeks 4.30-13.00 uur,
zaterdag van 4.00-12.00 uur;
Salarisindicatie: €2.000 – 2.200 Euro bruto per maand bij 40 uur, 8% vakantiegeld, 25 vakantiedagen bij 40
uur, reiskostenvergoeding, korting op onze producten, fruit tijdens werktijd;
Een waarde gedreven bedrijf: plezier, verantwoordelijkheid nemen, moed en excellence zijn belangrijk
voor ons en zijn een leidraad in onze dagelijkse bedrijfsvoering;
Sfeer: open, informeel, korte lijnen en er wordt hard gewerkt;
Een sociale onderneming, die verder kijkt dan alleen resultaat. We zijn een familiebedrijf, zorgen goed voor
elkaar en denken ook aan de ander.
www.lindenhoffhoreca.nl – hier kan je meer over ons lezen.
Spreekt jou dit aan? Hoor jij bij Lindenhoff? Reageer direct en vertel ons meer over jezelf. Reacties bij voorkeur per
e-mail (je motivatie en cv) naar mw. Hadewych Kleipool | medewerkers@lindenhoff.nl | Rijksstraatweg 9 C - 1396
JC Baambrugge - T: 0294-291272
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

