
VACATURE 

Ben jij een echte vleeskenner en houd je van ambachtelijk werken? Ben je trots als je de eindproducten proeft en ziet? Houd je van zowel werken 
met je handen, alsook met randapparatuur? Wij zijn op zoek naar een productiemedewerker in onze worstmakerij en vleeswarenproductie voor 
onze Van der Zee Grootverbruik vestiging in Emmen Ben jij dit? Lees dan snel verder over deze vacature en solliciteer!

Wat ga je bij ons doen? 
Als medewerker in onze worstmakerij ben je bezig met het maken van topkwaliteit worst, vleeswaren en diverse andere specialiteiten van Van der 
Zee. De handmatige werkzaamheden vragen om behendigheid, snelheid en precisie. Natuurlijk word je hiervoor goed ingewerkt en begeleid in 
jouw werkzaamheden. Je werkt in een team waar alle mensen trots zijn op de eindproducten.  Elke dag klaar je met het team de klussen die er zijn 
en zorgen jullie voor het beste productieresultaat. Natuurlijk houd je van een schone werkplek en werk je volgens de HACCP-richtlijnen.

Elke dag produceer je vleesproducten voor de horeca en de institutionele markt. De producten liggen zowel op het ontbijtbord in een zorginstelling 
als in de horecaslagerijen binnen de HANOS-vestigingen in heel Nederland en België.  

Wat vragen wij van jou?
 � Je hebt al enige ervaring opgedaan in de vleessector.
 � Natuurlijk deel je onze passie voor vlees en horeca.
 � Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent een teamplayer.
 � Je hebt een gemotiveerde instelling en je bent leergierig.
 � Ten slotte ben je flexibel inzetbaar van maandag t/m zaterdag.

Wat bieden wij jou?
 � Een dynamische werkomgeving in een prachtig bedrijf;
 � Je wordt onderdeel van een innovatief en groeiend team met trotse vakmensen en krijgt volop ruimte voor het realiseren van je eigen ambities; 
 � Uiteraard werken we toe naar een vast dienstverband;
 � We bieden een flinke portie erkenning en waardering; 
 � Waar nodig zijn er passende leer-, en ontwikkelmogelijkheden.

Wie zijn wij?
Ambachtelijke slager Van der Zee Vleesgrootverbruik is in 1925 ontstaan. In 2007 zijn wij onderdeel geworden van de HANOS en in alle 
vestigingen van HANOS in Nederland en België is onze slagerij gevestigd. Kwaliteit borgen wij door actief bij de productie van eten en drinken 
betrokken te zijn. 

De afdeling
De worstmakerij en vleeswarenproductie produceert met authentieke recepten en moderne technieken. De passie en ervaring van het team is 
terug te proeven in het product. Kwaliteit staat voorop zodat onze klanten kunnen genieten van de lekkerste vleesproducten. Naast de traditionele 
producten worden er continu nieuwe varianten ontwikkeld, zodat Van der Zee garant staat voor een uniek en heerlijk assortiment. 

Ben jij degene naar wie wij op zoek zijn? 
Heb je zin om deze uitdaging aan te pakken? Solliciteer en je ontvangt z.s.m. bericht van ons of je wordt uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. Stuur je CV en motivatiebrief naar Jan Peters; janpeters@vanderzee.nl. Voor meer informatie over de functie kan je bellen 
naar: 0591-637000.
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