
 

 

VACATURE 

Verpakkingsoperator 
 

He, wij worden steeds groter en we willen jou er graag bij hebben! 

Want samen met jou kunnen we de kwaliteit die we leveren, blijven garanderen. 

 

Als Verpakkingsoperator (40 uur) in 2 ploegendienst zorg jij er samen met jouw collega’s voor dat 

het verpakken van hoogwaardig dierenvoeder op rolletjes loopt. 

 

Deze uitdagende functie bestaat namelijk zowel uit het begeleiden en aansturen van jouw collega’s 

aan de verpakkingslijn(en), als uit het goed laten werken van de machines die alles mooi verpakken. 

Daarbij zorg dat alle spullen voorradig zijn en ondersteun je waar nodig bij inpakwerkzaamheden. 

 

Dit alles doe jij in een 2 ploegendienst. Dit ziet er als volgt uit: 

 

Ochtenddienst: van 6.00 tot 14.30 uur (5 dagen per week) 

Avonddienst: van 14.30 tot 0.00 uur (4 dagen per week) en op vrijdag 14.30-18.30 uur 

 

Je denkt bij Dutch Pet Products misschien niet aan een hele spannende werkomgeving. Dat begrijpen 

we. Maar kijk eens verder, je komt bij ons terecht in een klein team waarin je net zo gemakkelijk met 

de directeur als met de magazijnmedewerker bij het koffiezetapparaat staat. Daar in de koffiehoek 

deel je jouw ideeën en benoem je eventuele verbeteringen. Die zijn altijd welkom. Nu we letterlijk 

uitgebreid hebben en ons machinepark up to date hebben gemaakt, zoeken we nog wat mensen om 

ons bedrijf compleet te maken. 

 

Dus spreek en schrijf je goed Nederlands en maak je gemakkelijk een gesprek met een woordje 

Deutsch en English? Heb je daarbij minimaal MBO leer, denk- of werkniveau, dan is de functie 

 

Verpakkingsoperator misschien wel iets voor jou. 

 

Dan zorgen wij er vervolgens voor dat ons jaarlijks personeelsuitje een feest wordt en dat er een bord 

voor jou wordt neergezet bij het eindejaarsdiner. 

 
Interesse?  
Lijkt het je wat om je bijdrage te leveren aan onze snelgroeiende, jonge organisatie? Solliciteer dan 
snel op deze functie! Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Rob Poels, bedrijfsleider, 
via telefoonnummer 077-4640000 of r.poels@dutchpet.nl   
 
Sollicitaties (motivatie en CV) graag per email naar: Jan Theeuwes, jan@mix-internatonal.nl  
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