
Vacatures
bakkerij Holland roosendaal

Bakkerij Holland is een professioneel familiebedrijf waarin een hoge 
mate van betrokkenheid de boventoon voert. Wij zijn een volledig 
geautomatiseerde moderne bakkerij met vestigingen in Vriezenveen (sinds 
1937) en Roosendaal (sinds 1999). Wij schakelen snel door de interne 
korte lijnen en zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.

We hebben de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en om 
deze groei verder te ontwikkelen zijn we op zoek naar extra krachten. 
Om onze klanten dagelijks vers brood te kunnen leveren wordt er bij 
bakkerij Holland dag en nacht gewerkt, met uitzondering van de zondag.

Wij zoeken nieuwe collega`s voor onze locatie in Roosendaal voor de 
volgende functies: 

• Inpakker (fulltime / parttime) (€11,25 als startsalaris)
• Productiemedewerkers (€11,25 als startsalaris)
•  Operator Inpak / Operator Bakker (tussen €12,10 en €13,42  

als startsalaris)
• Industrieel schoonmaker (Startsalaris afhankelijk van ervaring)
• Monteur Technische Dienst (startsalaris afhankelijk van ervaring)

Al onze vacatures zijn tevens te vinden op onze website: 
www.bakkerijholland.nl. Je salaris zal meegroeien met je ontwikkeling.

Algemene randvoorwaarden:
•  Woonachtig binnen een straal van max. 30 min. rondom Roosendaal.
• Flexibel inzetbaar in ploegen en roulerend op de zaterdag.

Wanneer je werkt op niet-reguliere tijden, zoals in de avonduren of 
weekenden, word je daarvoor beloond door onregelmatigheidstoeslagen. 
Hiervoor geldt een ploegentoeslag variërend van 34% en 37%. 

Ben jij geïnteresseerd in één van bovenstaande functies?
Aarzel dan niet en stuur je cv. met motivatiebrief 
naar vacaturesrsd@bakkerijholland.nl. Voor extra 
informatie zijn wij te bereiken op 0546-561473 
(vestiging Vriezenveen). Je kan hier 
vragen naar de afdeling HRM. 

Vestiging Vriezenveen
De Watergang 27
7671 SV Vriezenveen 
0546-561473

Vestiging Roosendaal
Schotsbossenstraat 20
4705 AG Roosendaal
0165-555200

Bakkerij Holland is 
een industriële brood-
bakkerij met een 
christelijke identiteit 
met vestigingen 
in Vriezenveen 
en Roosendaal. 
Met meer dan 100 
werknemers verzorgen 
wij de productie en 
logistiek van diverse 
broodproducten 
voor verschillende 
supermarktketens  
door heel Nederland  
en België.
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