
Wij zijn per direct 
op zoek naar nieuwe collega’s!

De vraag naar onze hoogwaardige producten 
stijgt. Wij bieden inventieve aardappelproducten 
en -oplossingen aan klanten en consumenten 
in 100 landen. Lamb Weston / Meijer heeft 6 fabrieken 
in Europa. In 2016 hebben wij in onze fabriek in 
Bergen op Zoom geïnvesteerd in een state-of-the-art 
2e productielijn. In 2019 gaan we over van 4 naar 
5 ploegen. Dat betekent dat we meer mensen 
nodig hebben in het productieproces. 

In Bergen op Zoom 
gaan we naar de 5 ploegen!

In de functie van Procesoperator 
ben je verantwoordelijk voor 
het bedienen, controleren, 
regelen en bijsturen van de 
productie- of inpaklijn(en). 
Daarnaast is het uitvoeren van 
controlewerkzaamheden, het 
verhelpen van kleine storingen 
en het zo nodig assisteren van 
de afdeling technische dienst 
bij grote storingen of reparaties 
een onderdeel van de taken.

OPERATORS

Als Kwaliteitsmedewerker 
ben je verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van 
de controles op de 
aardappelen of op het 
eindproduct en de 
verpakkingsmaterialen.

KWALITEITS-
MEDEWERKERS

In deze functie ben je 
verantwoordelijk voor 
het op correcte wijze 
ontvangen, laden, 
opslaan, lossen, 
bijkantelen en 
transporteren van 
producten.

HEFTRUCKERS
Je bent verantwoordelijk 
voor een goede uitvoering 
van onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden 
aan installaties en 
apparatuur aan onze 
productielijnen zodat 
de voortgang van het 
productieproces gewaar-
borgd blijft. Je wordt 
betrokken bij optimalisatie 
van het machinepark en 
bij het uitvoeren van 
modifi caties.

TECHNICI

Zie jij kansen? Kijk dan snel op www.werkenbijlambweston.nl

Waarom werken bij Lamb Weston / Meijer? 

Werken met de 
beste kwaliteit 
aardappelen

Partnership met de 
Amerikaanse Lamb Weston

Werken met 
duurzame 
technologieën We maken 

13 miljoen porties 
frites per dag

Waarom werken bij Lamb Weston / Meijer? 

#2 
van de 
wereld

5 ploegen

Als Supervisor ben je 
verantwoordelijk voor het 
organiseren en managen van de 
onder jou behorende afdelingen 
zodat de productie en logistieke 
processen optimaal verlopen. 
Goede samenwerking met je 
collega’s alsmede het motiveren 
voor en betrekken bij 
verbeteringsprojecten van en 
door medewerkers zijn van 
groot belang.

SUPERVISORS


