Voor onze productielocatie Veenbaas te Drachten zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s. Je gaat werken bij een internationale organisatie, waar een
informele, platte organisatiecultuur binnen de vestiging in Drachten nog aanwezig is. Als bedrijf hechten wij veel waarde aan een prettige werksfeer.
De collega’s die wij zoeken zijn flexibel inzetbaar ten aanzien van werktijden (periode februari t/m mei werken in ploegendienst). Wij zoeken:

OPERATOR VERPAKKINGSMACHINE (FULLTIME)
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. Door coaching en ontwikkeling word je opgeleid tot zelfstandig specialist operator.
Je taken zijn: machinaal verpakken van onze producten; controle op volume en juiste print aan de hand van productieorder; correct instellen en preventief onderhoud van
de verpakkingsmachines en-lijnen; bewaken van de veiligheidsnormen, zowel aan de machine als op de werkvloer; juiste registratie van volume verpakte producten.

SHOVELMACHINIST (OPROEPKRACHT / ZZP)
In deze functie verricht je werkzaamheden zoals ontvangst van grondstoffen en het vullen van de bunkers van de menglijn en de verpakkingslijnen. Je hebt ervaring op een
laadschop, affiniteit met machines en bent vaardig in omgang met geautomatiseerde systemen. Met jouw ervaring en een geldig shovelcertificaat ga je veilig te werk.
Je taken zijn: opslag van grondstoffen; mengen van diverse substraten; laden van de vrachtwagens.

HEFTRUCKCHAUFFEUR VERLADING EN PRODUCTIE (FULLTIME)
Binnen het logistieke team verzorg je met collega’s de binnenkomende producten, “pick” je de orders van verkochte producten en zorg je dat transporteurs en klanten
tijdig en juist beladen worden. Door je nodige (rij)ervaring met intern transport en een geldig hef-/reachtruck certificaat bewaak jij de veiligheidsnormen.
Je taken zijn: het laden en lossen van vrachtauto’s; intern transport betreffende onze producten en grondstoffen; preventief (klein) onderhoud aan de machine;
juiste registratie van onze logistieke stromen.
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? Stuur je cv en motivatie per mail t.a.v. Rosita da Lima; rosita@veenbaas.nl.
Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.veenbaas.nl / www.bvb-substrates.nl
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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.

