Productiemedewerker |Klarenbeek
Lekker cashen deze zomer! Kom werken als productiemedewerker bij Elis Klarenbeek en
kiezen of jij wilt uitslapen of in de avond wilt feesten? Dit alles met een lekker salaris van
€11,04 per uur!
Wat bieden wij jou:
Per direct een baan waar je de hele zomer kunt blijven. Verder:
−
−
−
−
−
−

Een salaris van €11,04 vanaf 18 jaar en ouder
24-36 uur, 3-5 dagen per week
Toeslagen wanneer je in de avond werkt, waardoor je tot €16,00 per uur gaat
verdienen!
De keuze of je uit wilt slapen of de avonden voor jezelf wilt houden
Kilometervergoeding
Een mooie toevoeging op je cv!

De functie:
Als productiemedewerker ga je aan de slag met de was bij Elis. Hier wordt werkkleding
gewassen van andere bedrijven. Vervelen doe je je niet! Je werkt hier in een enthousiast
team met gezellige collega’s. Ook het muziekje op de hal kan niet missen. Je wordt op
verschillende plekken ingezet. Bijvoorbeeld bij het ophangen of opvouwen van kleding. Je
mag kiezen of je de dag- of avonddiensten wilt werken. De werktijden zijn van 07:00-17:00 of
van 17:00 tot 23:00 uur.
Jouw profiel:
Je bent minimaal 4 aaneengesloten weken beschikbaar. Daarnaast:
− Kun je per direct starten
− Ben je 18 jaar of ouder
− Heb je eigen vervoer, ov is helaas niet haalbaar.
Waar ga je werken?
Bij de gezelligste wasserij van het land! Bij Elis Klarenbeek kom je te werken in een klein maar
fijn team. Hier hechten we veel waarde aan collegialiteit en doen we samen geregeld leuke
dingen zoals de befaamde zomer barbeque! Dagelijks zorgen jullie er samen voor dat
werknemers van andere bedrijven veilig en schoon kunnen werken door de bedrijfskleding in
topstaat terug te sturen.
Scoor deze baan nu! Je kunt solliciteren via tempo team, https://www.tempoteam.nl/vacatures?zoekterm=elis&locatie=Klarenbeek%20gem.%20Voorst&afstand=10
Toch nog vragen? Dan mag je bellen naar Tempo Team via nummer 038-4261999 of
whatsappen naar 06-12165218.
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
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