
Als jij naar een aardappel kijkt, zie je 
dan net als wij geen gewone aardappel, 
maar tal van mogelijkheden? Dan is 
Lamb Weston / Meijer de werkgever voor 
jou! We zijn altijd op zoek naar inventieve 
aardappelproducten en –oplossingen 
waar onze klanten en consumenten 
van houden. We willen, samen met 
Lamb Weston, wereldwijd de nummer 
één producent zijn van diepgevroren 
aardappelproducten en binnen de 
branche voorop lopen op het gebied 
van duurzaamheid. 

Om dit voor elkaar te krijgen hebben 
we een heldere strategie met onze 
missie, visie en ambitie en moedigen 
alle 1400 medewerkers aan om hiermee 
pro-actief aan de slag te gaan. Zie jij 
toekomst in de aardappel en zou jij ook 
waarde willen toevoegen aan onze 
internationale organisatie? Kijk dan 
op www.werkenbijlambweston.nl.

Wat zie jij in een aardappel?

Wij bieden jou een uitdagende baan in een dynamische en groeiende organisatie in de 
food branche. We dagen je uit om te groeien op dezelfde manier als onze organisatie, 
waarbij ontwikkeling essentieel is. We zijn op ons best als we gezamenlijke waarde 
creëren, we op elkaar kunnen rekenen en we samen werken in ambitieuze, hard 
werkende en toegewijde teams. Voor het harde werken word je ook goed beloond; 
we kennen een mooi pakket arbeidsvoorwaarden met een prima salaris. Als je 
open staat voor een nieuwe uitdaging, solliciteer dan via www.werkenbijlambweston.nl

Als snelgroeiend, ambitieus en succesvol wereldbedrijf ziet Lamb Weston / Meijer altijd mogelijkheden voor 
nieuw talent. In onze moderne fabriek in Kruiningen produceren we frites, en ook bijv. Twisters®, Potato Dippers 
en gedroogde aardappelproducten voor klanten in meer dan 90 landen. 

Voor onze fabriek in Kruiningen zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

Ben jij degene die ons enthousiaste team komt versterken?

Frietje met...?

Procesoperator 5-ploegen
 
Maintenance Engineer
Supervisor Technische Dienst
Werkvoorbereider
Storingsmonteur 5-ploegen
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