Sinds 1942 tot heden actief als familiebedrijf in de schelpdiersector. In deze periode is het bedrijf uitgegroeid tot
één van Europa’s grootste spelers op de markt. Verse mosselen, oesters en garnalen spelen de hoofdrol. Ervaring,
knowhow en toekomstvisie vormen de basis van het succes. Zo’n 150 mensen spannen zich dagelijks in om het
beste resultaat te bereiken.

VACATURE – Container Chauffeur
Voor onze afdeling Productie Versverwerking zijn wij op zoek naar een containerchauffeur.
De containerchauffeur is operatoneel verantwoordelijk voor het verzorgen van de interne logistieke
werkzaamheden op de versafdeling al dan niet met behulp van een containerauto. Daarnaast worden
ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het logistieke- en productieproces.
Taken en verantwoordelijkheden:

Logistieke verzorging schelpdieren en goederen
- In overleg met de voorman Mosselen tijdig aanvoeren van de juiste kwaliteit mosselen uit het bassin
- In opdracht van voorman Mosselen productiewerkzaamheden verrichten bij de verse mosselen
- Assisteren bij werkzaamheden in de schonerij
- Schoonhouden terrein
- Transport fusten en afvoeren afval
- Aanvoeren oesters uit bassin in opdracht van de Voorman Versverwerking oesters.
- Aanvoeren mosselen voor afdeling conserven
Kwaliteitsbeheer
- Zorg dragen voor hygiëne -zowel op uw werkplek als persoonlijk- algehele orde en netheid in uw werk.
- Naleven HACCP- en BRC-normen.
Onderhoud en techniek
- Signaleren en oplossen, eventueel in overleg met Technische Dienst, van kleine storingen aan de
containerwagen.
- Reparaties uit laten voeren in overleg met de Bedrijfsleider Versverwerking.
Diversen
Overige werkzaamheden, passend bij aard en niveau van de functie.
Functie-eisen:
Werk- en denkniveau: VBO/MBO
Opleiding: LBO/ MBO-opleiding bij voorkeur in de Logistiek.
Chauffeursdiploma.
Ervaring met een container / haakwagen.
Stressbestendig en flexibel inzetbaar.
In teamverband kunnen werken.
Bereidheid tot het werken in de weekenden en op onregelmatige tijden (zaterdag/zondag)

Indien u interesse heeft in deze functie zien wij graag uw sollicitatie per e-mail tegemoet ter attentie van
j.muller@roemvanyerseke.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld

