- HEFTRUCKCHAUFEUR gezocht 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. Deze worden
door ons gesorteerd, verpakt en klaar gezet om naar onze klanten
te gaan. En daar hebben we jou voor nodig.
Als heftruckchauffeur ben je er verantwoordelijk voor dat de juiste
uien op de juiste plek klaar staan om vervoerd te worden. Dit kan
zijn bij binnenkomst naar de sorteer- of inpaklijn, of daarvandaan
naar de expeditie. Nauwkeurig en veilig werken zijn hierbij een
absolute must.
Heb jij:
• veiligheid als hoogte prioriteit,
• ervaring op de heftruck en/of je heftruck certificaat,
• de creativiteit en inzicht om oplossingen te bedenken en
uitdagingen aan te pakken,
• een goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal,
• en een gezonde werkhouding?
En ben je :
• scherp en alert,
• een teamspeler
• en parttime óf fulltime beschikbaar?*
Dan ben jij onze nieuwe HEFTRUCKCHAUFFEUR en kom je snel het
Waterman team versterken!
Werken bij Waterman Onions betekent :
- een parttime óf fulltime job 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 productieproces van Waterman Onions optimaal te laten
draaien. Reageer dan snel op deze vacature door contact op te
nemen met Arjan Dunnewind (arjan@waterman-onions.nl).
* Ook voor scholieren en studenten die alleen in de avonduren beschikbaar
zijn hebben we plek.
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