GEZOCHT: de beste ASSISTENT TEAMLEIDER van Nederland!
Bij Waterman Onions in Emmeloord draait alles om uien. Wij kopen uien van telers in binnen- en buitenland en leveren
die gesorteerd en (klein)verpakt aan onze klanten wereldwijd.
Dagelijks verwerken we grote hoeveelheden uien direct afkomstig van de telers. Deze uien verlaten ingepakt en wel
onze productiehal. En dat inpakken, dat is een secuur werk. Uien bestaan er namelijk in ongelooflijk veel soort en maten.
Het is van het grootste belang dat onze klanten krijgen wat ze bestellen. En daar hebben we jouw talent bij nodig.
Heb jij:
- MBO werk- en denkniveau,
- werkervaring in een planningsomgeving,
- en goed gevoel voor teamwork?
En ben jij:
- communicatief vaardig,
- flexibel,
- leergierig,
- stressbestendig
- én vaardig met een computer?
Dan ben jij onze nieuwe Assistent Teamleider Inpak
en kom je snel het team van Waterman Onions versterken!
In deze functie ben je de assistent van de Teamleider Inpak. Je ondersteunt hem waar je kan en bij zijn afwezigheid
ben je zijn vervanger. Als team geven jullie leiding aan de heftruckers en operators en zijn jullie verantwoordelijk
voor het maken en houden van een goed functionerende afdeling waar met plezier wordt gewerkt en kwaliteit
wordt geleverd.
Je hebt veel contact met je collega’s en stemt je de werkzaamheden af met de externe verpakkers. Je bent een vroege
vogel, maar werkt ook een avond in de week als voorman.
Werken bij Waterman Onions betekent :
- een full time job (40 uur/week) bij een ervaren en groeiend bedrijf
+ veel zelfstandigheid en ruimte voor eigen inbreng en ideeën
+ teamwork
+ de kans om jezelf te ontwikkelen
+ een veelzijdige baan vol uitdagingen en vooral mooie resultaten
+ leuke collega’s en een goede werksfeer
Dus. Waar wacht je nog op? Solliciteer en draag straks je steentje bij om het inpakproces van Waterman Onions
soepel en strak te laten verlopen. Reageer snel op deze vacature door contact op te nemen met Arjan Dunnewind
(arjan@waterman-onions.nl).
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