
Word jij onze nieuwe collega?Word jij onze nieuwe collega?
Ter versterking van ons team zoeken wij een:

ALLROUND MEDEWERKER

Jij:
- hebt een flexibele instelling
- bent stressbestendig
- bent iemand die zelfstandig kan werken maar ook in teamverband 

goed functioneert
- hebt geen 8 tot 5 mentaliteit
- beschikt over technisch inzicht

Wij:
- bieden een baan met veel afwisseling
- betalen je een goed salaris en bieden goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden
- zorgen voor extra opleiding indien nodig

De bedoeling in deze functie is dat je ingezet kan worden binnen het 
bedrijf waar dat nodig is. Dit betekent dat je onder andere werkt met 
verpakkingsmachines, op een heftruck rijdt als dat nodig is of meehelpt 
aan de leesband bij de kwaliteitscontrole.

Wil je solliciteren voor deze functie? 
Stuur je motivatie en CV per email of bel ons!

Monie Nieuwdorp B.V.
Hertenweg 61

4455 TK Nieuwdorp

T: 0113 61 28 45
E: info@monie.nl
I: www.monie.nl

First Class Quality Onions
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