Door uitbreiding van onze activiteiten hebben wij een vacature voor een:

Medewerk(st)er productie
Ben jij:
• Een teamspeler, flexibel, zelfstandig, technisch onderlegd, kwaliteits- en klantgericht.
• Maar ook stressbestendig, eventueel bereid om in ploegendienst te gaan werken en heb je
geen “8 tot 5” mentaliteit.
• Bekend met procesmatig werk of heb je affiniteit met de diervoederindustrie/agrarische
sector dan is dat zeker een pré.
Dan zoeken wij jou! Wil jij samen met ons het béste voer produceren voor onze boeren en hun vee?
Als medewerker productie ben je verantwoordelijk voor het gehele productieproces. Je assisteert
met het plannen en indien nodig bijsturen van dit proces. In Meppel werken wij met een klein team
dat snel schakelt en het gehele productieproces kent. Als het nodig is spring jij bij op de
grondstoffeninname of assisteert met het laden. We doen het immers samen en dat maakt het
werk afwisselend.
Wat kunnen we jou bieden:
• Een fulltime functie (40-urige werkweek) met als standplaats locatie Meppel.
• Een uitdagende functie met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen
initiatief.
• Beloning, primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor Graanbe- en
verwerkende Bedrijven.

Geïnteresseerd en wil je solliciteren?
Past bovenstaand profiel bij jou en wil je direct solliciteren? Stuur dan een e-mail met je motivatie
en CV naar info@dvw.nl.
Wil je meer weten of wil je eens een dag meelopen om de functie te ervaren? Dat kan! Neem
contact op met bedrijfsleider Jan van Dam 06-55780472 of kijk op www.dvw.nl.
Coöperatie De Valk Wekerom biedt een uitdagende baan bij een ambitieuze organisatie met
gemotiveerde medewerkers en een open bedrijfscultuur. Bij ons zijn medewerkers oprecht
betrokken met elkaar en met haar klanten! De lijnen zijn kort en jouw invloed op de kwaliteit van de
producten en dienstverlening van Coöperatie De Valk Wekerom wordt gewenst en telt mee!

