Grozette B.V. produceert sinds 1963 kaasproducten
voor de voedingsindustrie, foodservice en retail. Ons
assortiment bestaat uit verse en lang houdbare
kaaspoeders en geraspte kaas. Naast het Grozette
merk worden ook producten onder private label
gemaakt. Onze producten worden naar meer dan 30
landen geëxporteerd.
Grozette heeft een reputatie opgebouwd als flexibele en betrouwbare leverancier van kaasproducten
met een constante hoge kwaliteit. Innovatie en ontwikkeling zijn een essentieel onderdeel van onze
bedrijfsstrategie. Door middel van vooruitstrevende mogelijkheden en producttoepassingen blijven
we concurrerend en interessant in de snel wisselende kaasmarkt.
Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.Grozette.nl

Medewerker Inpak
-

35 uur per week in 2-ploegendienst

-

Op de inpakafdeling van Grozette hebben wij 9 verpakkingslijnen staan. Hier wordt een groot deel van
ons assortiment verpakt. Er wordt gewerkt in een 2-ploegendienst, bij extreme drukte in
3-ploegendienst. De hierbij horende ploegentoeslag is 10% bij 2 ploegen en 20% bij 3 ploegen. De
inpakafdeling telt ongeveer 60 medewerkers.
De functie:
De medewerker Inpak is verantwoordelijk voor diverse productiewerkzaamheden zoals inpakken,
stapelen van dozen op pallets, coderen, controleren en helpen met de schoonmaakwerkzaamheden van
jouw eigen lijn.
Wij zoeken:
• Een flexibele inpakker die graag wil leren
• Het is meegenomen wanneer je een aantal jaren werkervaring hebt als medewerker Inpak, bij
voorkeur in de foodsector
• Je staat voor kwaliteit, bent zorgvuldig en kan netjes werken
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Werktijden 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00 uur.
Grozette biedt je:
• Afwisselende werkzaamheden
• Mogelijkheden om door te groeien
• Professionele organisatie, informele cultuur
• Dynamische werkomgeving
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden
Ben jij degene die wij zoeken?
Stuur dan een motivatiebrief + C.V. onder vermelding van de functie Medewerker Inpak, naar
roely.slinger@grozette.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roely
Slinger op telefoonnummer 0348-410264.
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