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abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezig houdt met het sorteren,
verpakken en de handel van blauwe bessen en asperges. Zowel uit eigen teelt als van telers
uit diverse landen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. De moderne, gekoelde verpakkingshal
waarin jaarrond blauwe bessen worden verpakt staat in Horst.

Ben je op zoek naar de juiste waardering voor je inzet? Wil je werken in een
uitdagende en afwisselende functie in een dynamisch bedrijf? Dan zijn wij op
zoek naar jou. Vanwege toenemende groei zoeken wij nieuwe collega’s:

VERPAKKINGS MEDEWERKER die wil uitgroeien tot
LINE-CONTROLLER
De functie
Je begint met het verpakken van blauwe bessen aan de lijn met geavanceerde machines, in
teamverband. Nadat je geheel vertrouwd en ervaring hebt opgedaan met deze
werkzaamheden ga je steeds meer leren over de sorteringen van de blauwe bessen en wat
daar allemaal bij komt kijken. Om vervolgens uit te groeien tot line-controller die precies
weet wat er belangrijk is en waar allemaal op te letten om onze klanten te voorzien van de
meest geweldige kwaliteit blauwe bessen.
Wat we van jou vragen:
• bereidheid om te willen leren on the job van en met collega’s en je zelf te willen
ontwikkelen.
• gemotiveerdheid en betrouwbaarheid.
• goede communicatieve eigenschappen, accuraat en collegiaal.
• beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift is een pré.
• de werkzaamheden worden verricht in een gekoelde ruimte.
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden.
• bereidheid om in verschoven diensten te werken en 1 keer in de 2 weken op
zaterdag.

Wat wij bieden:
Wij bieden een uitstekend salaris volgens de CAO Groothandel AGF. Met enthousiaste
collega’s werk je in een uitdagende werksfeer in een dynamische branche met een hoge
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Wil jij ook werken in een dynamisch bedrijf waarin je inzet de juiste waardering krijgt? Stuur
dan je sollicitatie naar: abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst of
hr@abbgrowers.com
http://www.abbgrowers.com/nl/vacatures/

