
Wilthagen BV uit Tholen, is een eigenzinnig Zeeuws familiebedrijf 
uit Tholen. Al meer dan 45 jaar maken zij ambachtelijke 
vleesproducten, verrassende snacks en maaltijdcomponenten. Zo 
zijn zij de enige echte makers van de knabbelspek. De producten 
zijn smakelijk en eerlijk, bij voorkeur gemaakt van lokale 
ingrediënten en met zorg voor ons milieu. Voor meer informatie 
kijk op www.wilthagen.nl.  
 

Wij zijn per direct op zoek naar een: 

                          Productiemedewerker  (full-time)                    . 
Je verricht alle voorkomende werkzaamheden in het inpak- en productieproces. Daarbij ben je 
mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en heb je voedselveiligheid hoog in het 
vaandel staan.   

Functie-eisen: 

• Flexibel, gedreven, enthousiast en accuraat. 
• Full-time (36 uur per week) beschikbaar van maandag tot en met vrijdag. 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
• Woonachtig in West-Brabant of op het eiland Tholen. 
• In staat om fysiek werk te verrichten. 
• In staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. 
• Ervaring in een productieomgeving, bij voorkeur in de voedingssector is een pré. Voor 

schoolverlaters zijn er echter ook voldoende groeimogelijkheden binnen ons bedrijf. 

Ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken, stuur dan je sollicitatie met cv uiterlijk 2 juni 2020 
per email naar: 
Wilthagen B.V. 
T.a.v. Mariëlle Tempelaars 
werk@wilthagen.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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45 jaar maken zij ambachtelijke vleesproducten, 
verrassende snacks en maaltijdcomponenten. 
Zo zijn zij de enige echte makers van de  
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en eerlijk, bij voorkeur gemaakt van lokale  
ingrediënten en met zorg voor ons milieu.  
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Je verricht alle voorkomende werkzaamheden in het inpak- en produc-
tieproces. Daarbij ben je mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het product en heb je voedselveiligheid hoog in het vaandel staan.
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• Flexibel, gedreven, enthousiast en accuraat.
• Full-time (36 uur per week) beschikbaar van maandag tot en  

met vrijdag.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Woonachtig in West-Brabant of op het eiland Tholen.
• In staat om fysiek werk te verrichten.
• In staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
• Ervaring in een productieomgeving, bij voorkeur in de  
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voldoende groeimogelijkheden binnen ons bedrijf.
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