Vacatures

Grashoek
Fulltime assistent bedrijfsleider

Asten
Parttime of fulltime productiemedewerker
Parttime interieurverzorger

Snack Products Grashoek B.V.
Bezoekadres: Marisbaan 15
5985 NA Grashoek
Postadres: Meerkoetweg 14
5721 PV Asten
Vacature fulltime assistent bedrijfsleider
Snack Products
Snack Products was in 2005 de eerste teler die zich gespecialiseerd heeft in het telen en verpakken
van smaakvolle snackkomkommers. Door de jaren heen heeft Snack Products zich uitgebreid van één
naar drie moderne teeltlocaties en één verpakkingslocatie welke zijn gevestigd in Asten, Heusden en
Grashoek en worden gerund door Peter Maessen en de broers Willy en Gert van Bussel.

Waarom werken bij Snack Products
Snack Products heeft een innovatief en duurzaam karakter en is daardoor continu in beweging.
Werken aan een topproduct is dan ook onze passie. Zo worden de snackkomkommers in onze eigen
verpakkingsafdeling verwerkt en verpakt in door de opdrachtgever gewenste verpakkingen.
Daarnaast wordt er op onze teeltlocaties gewerkt met de nieuwste ontwikkelingen en innovaties
zoals LED verlichting, biomassa en hightech sorteer- en verpakkingslijnen.
Bij Snack Products ondernemen we verantwoord met passie voor het product en gevoel voor natuur
en omgeving. We zijn een glastuinbouwbedrijf waar geen bulkproduct wordt gemaakt, maar waar we
gaan voor smaak en kwaliteit. Met ons hele team zetten we ons elke dag in om zowel binnen als
buitenland te voorzien van snackkomkommers met de beste smaak, vorm en houdbaarheid.

Assistent bedrijfsleider
Wij zijn op zoek naar een gedreven collega 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.
Ga jij samen met ons de uitdaging aan om ons schitterende kwaliteitsproduct aan de eindgebruikers
aan te kunnen bieden en ze te overtuigen van de constantheid van ons Hollands product?

Functieomschrijving:
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het inwerken, aansturen en motiveren van
medewerkers en controleren van de voorkomende werkzaamheden op onze locatie in Grashoek.

Functie-eisen:
-

Je hebt ervaring in de glastuinbouw, bij voorkeur groententeelt;
Je hebt leidinggevende capaciteiten;
Je bent communicatief sterk en weet medewerkers te motiveren;
Je kunt proactief denken en dit omzetten in handelen;
Je bent enthousiast en je hebt lef en doorzettingsvermogen;
Je hebt een mondelinge beheersing van de Engelse en Duitse taal.

Snack Products Grashoek B.V.
Bezoekadres: Marisbaan 15
5985 NA Grashoek
Postadres: Meerkoetweg 14
5721 PV Asten
Wij bieden:
-

Een gezond en innovatief bedrijf;
Een gezellig team met enthousiaste en hardwerkende collega’s;
We bieden je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen met eventueel
doorgroeimogelijkheden;
Een salaris volgens CAO Glastuinbouw;
Een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband;
Een werkweek van gemiddeld 40 uur, incidenteel ook in de weekenden;
We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vragen:
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact met ons opnemen. Wij zijn dagelijks
bereikbaar op 0493-560400. Je kunt ons ook een e-mail sturen via
personeelszaken@snackproductsbv.nl.

Solliciteren:
Geïnteresseerd in onze vacature? Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk jouw sollicitatie met
jouw motivatiebrief en curriculum vitae. Wij ontvangen jouw sollicitatie graag via
personeelszaken@snackproductsbv.nl.

Snack Products Asten B.V.
Meerkoetweg 14
5721 PV Asten
Vacature parttime/fulltime productiemedewerker
Snack Products
Snack Products was in 2005 de eerste teler die zich gespecialiseerd heeft in het telen en verpakken
van smaakvolle snackkomkommers. Door de jaren heen heeft Snack Products zich uitgebreid van één
naar drie moderne teeltlocaties en één verpakkingslocatie welke zijn gevestigd in Asten, Heusden en
Grashoek en worden gerund door Peter Maessen en de broers Willy en Gert van Bussel.

Waarom werken bij Snack Products
Snack Products heeft een innovatief en duurzaam karakter en is daardoor continu in beweging.
Werken aan een topproduct is dan ook onze passie. Zo worden de snackkomkommers in onze eigen
verpakkingsafdeling verwerkt en verpakt in door de opdrachtgever gewenste verpakkingen.
Daarnaast wordt er op onze teeltlocaties gewerkt met de nieuwste ontwikkelingen en innovaties
zoals LED verlichting, biomassa en hightech sorteer- en verpakkingslijnen.
Bij Snack Products ondernemen we verantwoord met passie voor het product en gevoel voor natuur
en omgeving. We zijn een glastuinbouwbedrijf waar geen bulkproduct wordt gemaakt, maar waar we
gaan voor smaak en kwaliteit. Met ons hele team zetten we ons elke dag in om zowel binnen als
buitenland te voorzien van snackkomkommers met de beste smaak, vorm en houdbaarheid.

Productiemedewerker
Wij zijn op zoek naar een gedreven collega die samen met ons op een slimme manier de schouders
eronder willen zetten. Enthousiasme en de wil om te leren is belangrijk, zodat wij je de fijne kneepjes
van het vak kunnen leren.
Ga jij samen met ons de uitdaging aan om ons schitterende kwaliteitsproduct aan de eindgebruikers
aan te kunnen bieden en ze te overtuigen van de constantheid van ons Hollands product?

Functieomschrijving:
In deze functie draag jij bij aan het correct en tijdig klaarmaken van de bestellingen voor onze
opdrachtgevers in onze verpakkingshal in Asten. Dit doe je door samen met het team
snackkomkommers in te pakken in klantspecifieke verpakkingen.

Functie-eisen:
-

Je weet van aanpakken;
Je werkt netjes;
Je kunt proactief denken en dit omzetten in handelen;
Je kunt oplossingsgericht denken en snel schakelen;
Je bent enthousiast en hebt doorzettingsvermogen;
Je bent flexibel en ruimdenkend.

Snack Products Asten B.V.
Meerkoetweg 14
5721 PV Asten
Wij bieden:
-

Een gezond en innovatief bedrijf;
Een gezellig team met enthousiaste en hardwerkende collega’s;
We bieden je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen met eventueel
doorgroeimogelijkheden;
Een salaris volgens CAO Glastuinbouw;
Een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband;
Aantal uren zijn bespreekbaar;
We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vragen:
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact met ons opnemen. Wij zijn dagelijks
bereikbaar op 0493-560400. Je kunt ons ook een e-mail sturen via
personeelszaken@snackproductsbv.nl.

Solliciteren:
Geïnteresseerd in onze vacature? Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk jouw sollicitatie met
jouw motivatiebrief en curriculum vitae. Wij ontvangen jouw sollicitatie graag via
personeelszaken@snackproductsbv.nl.

Snack Products Asten B.V.
Meerkoetweg 14
5721 PV Asten
Vacature parttime interieurverzorger
Snack Products
Snack Products was in 2005 de eerste teler die zich gespecialiseerd heeft in het telen en verpakken
van smaakvolle snackkomkommers. Door de jaren heen heeft Snack Products zich uitgebreid van één
naar drie moderne teeltlocaties en één verpakkingslocatie welke zijn gevestigd in Asten, Heusden en
Grashoek en worden gerund door Peter Maessen en de broers Willy en Gert van Bussel.

Waarom werken bij Snack Products
Snack Products heeft een innovatief en duurzaam karakter en is daardoor continu in beweging.
Werken aan een topproduct is dan ook onze passie. Zo worden de snackkomkommers in onze eigen
verpakkingsafdeling verwerkt en verpakt in door de opdrachtgever gewenste verpakkingen.
Daarnaast wordt er op onze teeltlocaties gewerkt met de nieuwste ontwikkelingen en innovaties
zoals LED verlichting, biomassa en hightech sorteer- en verpakkingslijnen.
Bij Snack Products ondernemen we verantwoord met passie voor het product en gevoel voor natuur
en omgeving. We zijn een glastuinbouwbedrijf waar geen bulkproduct wordt gemaakt, maar waar we
gaan voor smaak en kwaliteit. Met ons hele team zetten we ons elke dag in om zowel binnen als
buitenland te voorzien van snackkomkommers met de beste smaak, vorm en houdbaarheid.

Interieurverzorger
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die graag de mouwen opstroopt om voor een dagelijks
frisse kantine en bijbehorende personeelsruimtes te zorgen.

Functieomschrijving:
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor de schoonmaakwerkzaamheden van onze kantine en
bijbehorende personeelsruimtes op onze locatie in Asten.

Functie-eisen:
-

Je werkt hygiënisch;
Je hebt oog voor detail;
Je weet van aanpakken;
Je neemt initiatief binnen je takenpakket.

Wij bieden:
-

Een gezond en innovatief bedrijf;
Een gezellig team met enthousiaste en hardwerkende collega’s;
Een salaris volgens CAO Glastuinbouw;
Een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband;
We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Snack Products Asten B.V.
Meerkoetweg 14
5721 PV Asten
Vragen:
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact met ons opnemen. Wij zijn dagelijks
bereikbaar op 0493-560400. Je kunt ons ook een e-mail sturen via
personeelszaken@snackproductsbv.nl.

Solliciteren:
Geïnteresseerd in onze vacature? Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk jouw sollicitatie met
jouw motivatiebrief en curriculum vitae. Wij ontvangen jouw sollicitatie graag via
personeelszaken@snackproductsbv.nl.

