
 

Vakantiewerk periode mei, juni, juli, augustus 

Vacature: Productiemedewerk(st)er (38 uur per week) 

Omschrijving:  

Danpak International is een producent van aluminium schalen voor de voedingsmiddelen industrie. 

Danpak is BRC-gecertificeerd en werkt volgens de daarin gestelde voorschriften voor voedselveiligheid. Het is 
dus van belang dat je het prettig vindt om in een schone en opgeruimde omgeving te werken en je je daar 
continue bewust van bent. Je bent iemand die van aanpakken weet en houdt van de regelmaat die een 
productieomgeving biedt. 

De productielijnen worden door jou goed in de gaten gehouden.  Zo controleer je de schalen en bakken die van 
de machine af komen, pak je de producten in en worden procescontrolelijsten ingevuld.  Daarnaast zorg je  
voor een opgeruimde en schone werkomgeving.  

Tevens kan je ingezet worden op de krimpafdeling. Hier worden de bakken geseald en voorzien van een etiket, 
deze werkzaamheden worden uitgevoerd in teamverband. 

Voor de komende vakantieperiode zijn wij op zoek naar fulltime productiemedewerk(st)ers 

Salarisindicatie : goede salariëring boven het minimumjeugdloon 

De werktijden zijn: 07:30 – 16:30 ma t/m vr 

Functie-eisen: 

• Je bent 18 jaar of ouder 

• Je bent in de periode van mei t/m augustus minimaal 2 maanden fulltime beschikbaar 

• Je werkt secuur en oplettend 

•Je neemt zelf initiatief 

•Je hebt een gemotiveerde instelling en kunt goed in teamverband werken 

•Aandacht voor persoonlijke hygiëne 

•Je hebt de beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

•Minimaal MBO-2 niveau 

•Enige technische kennis is een pre 

•Woonachting in Apeldoorn of directe omgeving daarvan 

Reageren kan door je motivatie en cv te sturen aan: nicole@danpak.nl of pasqualle@danpak.nl voor 10 mei 
2019 

Voor nadere informatie: 055-5411430 en vraag naar Nicole Kockmann of Pasqualle Boterman-van der Hoeven. 

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld) 

Danpak International B.V. 
Laan van Westenenk 42-A 
7336 AZ Apeldoorn 
www.danpak.nl 


