StarCuisine - Echt. Lekker. Eten.
Vacature Inpakmedewerker (fulltime 32-40 uur)
Aanbod
Lekker eten, een goed salaris met een contract voor onbepaalde tijd. Werkend in een leuk enthousiast
team met ruimte voor humor. Een vaste eindejaarsuitkering van 3%, reiskostenvergoeding,
uitstekende pensioenopbouw, fietsplan en leuke personeelsuitjes!
De organisatie
StarCuisine is de lekkerste, gezelligste én leukste maaltijdfabrikant. De cultuur van het bedrijf heeft
een familiair karakter met een sterk mensgerichte benadering. Met 130 medewerkers maakt het zes
dagen per week de allerlekkerste en allerbeste maaltijden. Deze liggen dagelijks vers bij bekende
supermarkten en foodservice klanten in Nederland en België. StarCuisine staat voor kwaliteit, smaak
en supervers. Het bedrijf is recentelijk verhuisd naar een prachtig nieuwbouw pand. StarCuisine is
daarnaast partner van Bracamonte Convenient Kitchen en Sushi Ran.
Feiten
-

130 medewerkers in een snelgroeiende organisatie
Hoge kwaliteitsstandaard
Authentiek en Ambachtelijk werken
Klanten zijn Partners
Een prettige multiculturele werkomgeving met korte communicatielijnen
Standplaats: Bleiswijk

De Functie
Je werkt op onze inpakafdeling om de door ons gekookte maaltijden te verpakken. Je gebruikt hierbij
een weegschaal om nauwkeurig af te meten hoeveel je verpakt. De diensten zijn wisselend van
maandag t/m zaterdag. De ene week werk je van 7:00 – 15:00 uur en de andere van 15:00 tot 23:00
uur. Je werkt hygiënisch, vlot en schoon volgens de HACCP richtlijnen voor voedselveiligheid. Je bent
bekend met productiewerk en kunt goed tegen werken in een koele omgeving.
Functieprofiel
-

Je houdt van echt.lekker.eten. en werkt graag in een groot team met verschillende nationaliteiten
Bij voorkeur heb je al wat kennis van HACCP / voedselveiligheidseisen
Je hebt een goede fijne motoriek zodat je snel kunt scheppen en afwegen
Je draagt geen nepnagels, piercings in het gezicht of nepwimpers (dit is bij ons verboden)
Je spreekt en verstaat goed Nederlands of Engels

De ideale kandidaat
Houdt van echt. Lekker. eten. Je kunt goed werken in teamverband. Je vindt kwaliteit belangrijk en
werkt secuur. het allerbelangrijkst! Je bent flexibel en weet van aanpakken. Uiteraard houd je van een
goede sfeer op de werkvloer en breng je een gezonde dosis humor mee naar het werk!

Reageren
Ben of ken jij ons missende ingrediënt? Voor meer informatie kun je terecht bij Francine van
Limborgh, telefonisch bereikbaar op 06 30010188. De sollicitatie kun je met motivatie per e-mail
sturen StarCuisine, f.vanlimborgh@starcuisine.nl. Uitgebreide informatie over de organisatie is te
vinden op StarCuisine.

