Productiemedewerker | Bolsward
Zoek je een vaste, afwisselende baan als Productiemedewerker met gezellige collega’s? Ben
je betrouwbaar én heb je oog voor kwaliteit? Dan krijg je bij ons de kans om fulltime of
parttime te werken binnen een leuk en gezellig team!
Wat bieden wij jou:
- Reguliere werkdagen van maandag tot en met vrijdag
- Gezellige werksfeer;
- Afwisselende en zelfstandige baan;
- Schone werkomgeving;
- Mogelijkheid tot een contract in vaste dienst;
- Salaris van €10,67 bruto per uur bij 23 jaar en ouder;
- Vanaf 20:00 uur krijg je een toeslag van 45%;
- Ook krijg je een extra toeslag van 22,5% tussen 19:00 uur en 20:00 uur;
- Werktijden tussen 06:00 uur tot 22:00 uur.
De functie:
Als Productiemedewerker Cleanroom ben jij samen met jouw collega’s verantwoordelijk voor
het proces. Ons wasproces bestaat uit diverse werkzaamheden. Op de afdeling Sorteer help
je met het sorteren van de kleding en het vullen van de wasmachines. Na het wassen en
drogen wordt de kleding gevouwen en verpakt. Dit gebeurt ook op verschillende afdelingen.
Als productiemedewerker bij Elis, krijg je de kans om al deze afwisselende werkzaamheden te
doen. Dit maakt het werk juist zo leuk! Uiteraard word je goed ingewerkt en zijn er ervaren
collega’s die jou begeleiden.
Jouw profiel:
- Onze voorkeur gaat uit naar een fulltime (36 uur) dienstverband. Ben je op zoek naar
een parttime baan? Dat kan ook! Wij zoeken mensen voor minimaal 20 uur per week;
- Je bent 18 jaar of ouder, dit i.v.m. het gebruik van zware machines;
- Je bent een harde werker en zoekt een baan met afwisseling;
- Je bent betrouwbaar en bereid om te leren;
- Je beheerst de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Of wil je meer weten?
Stuur dan jouw gegevens naar Monique Pieterse, monique.pieterse@elis.com, Production
Manager.
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Onze organisatie
Elis is een internationale multiservice dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van
textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika en is marktleider
in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken 45.000 professionals lokaal in dienst op
440 productie- en servicecentra in 28 landen. Met 11 vestigingen en circa 800 medewerkers is
Elis in Nederland één van de grootste textieldienstverleners. Voor Elis Nederland vormen de
commerciële en professionele gedrevenheid, samen met een herkenbare uitstraling, de
belangrijkste pijlers voor succes.
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