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Bedrijfsprofiel: 

Wij zijn een jong bedrijf dat ruim 11 jaar bestaat, onze bedrijfscultuur is informeel. We vinden het 

belangrijk dat iedereen goed op zijn of haar plek zit. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om 

jezelf te blijven ontwikkelen. 

 

Functieomschrijving: 

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een nauwkeurige en flexibele medewerker snijkeuken, 

zowel fulltime als parttime is mogelijk. Als medewerker in de snijkeuken binnen dit mooie bedrijf kom 

je te werken op de afdeling waar alle producten worden gesneden en worden verpakt. Aan de 

hand van lijsten weet je welke groente- en/of fruitsoorten en hoeveel kilo’s gesneden moeten 

worden. Elke bon is anders en dat maakt deze functie ook zo afwisselend. Jouw werkzaamheden 

bestaan dus onder andere uit het instellen van snijmachines, het controleren van de kwaliteit van de 

producten en het snijden en verpakken van groenten en fruit. Tot slot zorg je ervoor dat je samen 

met je collega’s je werkplek netjes achterlaat. Als je iemand bent die graag met verse producten 

werkt en van aanpakken weet, zullen we je zeker uitnodigen voor een gesprek. 

 

Functie eisen: 

- We zijn op zoek naar een persoon (m/v) die van aanpakken weet en ervaring heeft met 

AGF, je hebt bijvoorbeeld in een groentewinkel gewerkt. 

- Je vindt het leuk om netjes en gestructureerd te werken en je haalt hier voldoening uit. 

- Je past in ons team; hard werken als het moet, plezierig werken als het kan. 

- Je hebt affiniteit met werken in een snijkeuken, alsmede ervaring met groenten, fruit en de 

verwerking hiervan. 

- Je hebt kennis van hygiëne en een hands-on mentaliteit. 

- Je kunt in een dynamische omgeving werken, ’s ochtends is het drukker en in de middag 

bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit voorwerken voor de volgende dag.  

- Je bent roostermatig ook op zaterdag en in de avonden beschikbaar. 

- Ervaring in groenten en fruit of met productiewerkzaamheden is een pré. 

Wij bieden: 

 een uitdagende functie binnen een jonge snelgroeiende organisatie, met veel ruimte 

voor eigen ontwikkeling. 
 een informele en open bedrijfscultuur. 
 een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket. 
 een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling voor 16 tot 38 uur per week. 

 een gezellig hecht team in een groeiend bedrijf. 

 vaste onkostenvergoeding per maand voor kleding € 4,16 

 2 personeelsuitjes per jaar. 

 korting op groenten en fruit. 

 
 
Voor meer informatie, of om direct te solliciteren kun je mailen naar personeel@boekelagf.nl .  
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