Onze productielocatie Bogro in Hardenberg is onderdeel van Kekkilä-BVB. Je gaat werken bij een internationale
organisatie, waar de informele, platte werksfeer binnen de vestiging in Hardenberg nog aanwezig is. Als
bedrijf hechten wij veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Wij zijn op zoek naar
enthousiaste collega’s voor de functies:

OPERATOR VERPAKKINGSMACHINE

(FULLTIME)

Doel van de functie:
Bij deze verantwoordelijke functie zorg jij voor het tijdig en juist verpakken van zakken potgrond, tuinaarde en overige
soorten substraten aan de hand van de productieplanning en kwaliteitsnormen.
Taken:
•
Machinaal verpakken van onze producten;
•
Controle op volume en juiste print aan de hand van productieorder;
•
Correct instellen van de verpakkingsmachines en voorzien van de juiste folie;
•
Preventief onderhoud aan de verpakkingslijnen;
•
Bewaken van de veiligheidsnormen, zowel aan de machine als op de werkvloer;
•
Juiste registratie van volume verpakte producten.
Jij als persoon:
•
Bent flexibel ten aanzien van werktijden (periode februari t/m mei werken in ploegendienst);
•
Bent woonachtig in regio Hardenberg;
•
Hebt affiniteit met machines binnen een productieomgeving;
•
Staat open voor coaching en ontwikkeling tot zelfstandig specialist operator.

SHOVELMACHINIST (OPROEPKRACHT/ZZP)

Doel van de functie:
In deze functie verricht je werkzaamheden zoals het opslaan van grondstoffen en het vullen van de bunkers van de
menglijn en de verpakkingslijnen.
Taken:
•
Opslag van grondstoffen;
•
Samenstellen van de verschillende substraten;
•
Laden van de vrachtwagens.
Jij als persoon:
•
Bent flexibel inzetbaar en bereid om tijdelijk en op oproepbasis ondersteuning te bieden;
•
Hebt ervaring op een laadschop en affiniteit met machines.
Durf jij één van deze uitdagingen aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo hechten wij waarde aan
jouw persoonlijke ontwikkeling en hebben we als doel dat medewerkers met plezier presteren! Een goede sfeer en
samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel wat maakt dat we als collega’s iets voor elkaar over hebben.
Hebben wij je interesse gewekt? Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag per mail aan Hugo Buitelaar:
aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

Bogro B.V.
Rheezerveenseweg 1B,
7796 HM
Heemserveen

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producenten van substraten. Met
eigen merken en als private label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren en
leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten
aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden,
Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

