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Snack Products uit Asten breidt uit door intensieve samenwerking en zoekt 

nieuw talent 

Snack Products uit Asten-Heusden telen vol passie smaakvolle snackkomkommers. De afzet verloopt 

via Coöperatie Harvest House U.A. De vraag naar deze kwalitatieve snackkomkommers neemt al 

jaren toe. Om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen, gaat Snack Products een intensieve 

samenwerking aan met Kwekerij de Maris uit Grashoek. Daarmee kan het areaal snackkomkommers 

per direct uitbreiden. Door deze groei zijn we per direct op zoek naar nieuw talent om onze 

organisatie te versterken.  

Snack Products 

Snack Products uit Asten-Heusden was eind jaren ‘90 de eerste teler die zich gespecialiseerd heeft in 

het telen en verpakken van smaakvolle snackkomkommers. Het bedrijf bestaat uit moderne 

teeltlocaties in Asten, Heusden en Grashoek. In de eigen verpakkingsafdeling worden de producten 

verwerkt en verpakt in alle door de klant gewenstIe verpakkingen. Op deze locaties wordt gewerkt met 

de nieuwste ontwikkelingen en innovaties zoals LED verlichting, biomassa en hightech sorteer- en 

verpakkingslijnen. Het bedrijf heeft een innovatief en duurzaam karakter en is daardoor continu in 

beweging. Het bedrijf wordt gerund door Willy en Gert van Bussel en Peter Maessen en door de groei 

komen er nieuwe functies beschikbaar hetgeen kansen en doorgroeimogelijkheden biedt voor de 

huidige medewerkers en voor nieuw talent.  

Vacatures 

Wij zijn op zoek naar gedreven mensen die samen met ons op een slimme manier de schouders 

eronder willen zetten. Ervaring is een pré. Enthousiasme en de wil om te leren is nog belangrijker zodat 

wij je de fijne kneepjes van het vak kunnen leren. Binnen ons bedrijf bieden we je de mogelijkheid om 

jezelf verder te ontwikkelen.  

Bedrijfsbreed hebben we deze interessante vacatures met doorgroeimogelijkheden voor diegenen die 

samen met ons in deze mooie sector willen werken:  

- Assistent teelt/assistent bedrijfsleider 

- HR adviseur 

- Medewerker Technische dienst 

- Medewerker Receptie, secretariaat en PA 

- Medewerker Kwaliteit, arbo, milieu en certificeringen 

- Medewerker Logistiek 

Interesse? 

Spreekt een van deze vacatures je aan of wil je meer informatie neem dan contact op met Joost Evers, 

arbeidscoach Snack Products: 06 4299 9418 of personeelszaken@snackproductsbv.nl. We nodigen je 

graag uit om de mogelijkheden binnen ons innovatieve en duurzame bedrijf te bespreken.   
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