
Chef productie / 
meewerkend voorman fulltime 

Gevraagd:
Een echte aanpakker met leidinggevende capaciteiten voor het verpakken 
van schaal- en schelpdieren en het leiden van een team van 3 tot 10 
medewerkers die zich bezighouden met diverse productiewerkzaamheden.
• Ervaring in coachend leidinggeven in een productie-omgeving, bij 

voorkeur in de foodindustrie
• Scherp van geest
• Oog voor detail en voor kwaliteit
• Weet prioriteiten te stellen
• Kennis van HACCP/BRC protocollen
• Werkt efficiënt en heeft een goed overzicht over de werkzaamheden 

binnen het bedrijf
• Leergierig
• Kan goed werken in teamverband
• Werk-denkniveau MBO(+)
• Technische aanleg is een pré
• Loyaal
• Goede communicatieve vaardigheden

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Vakantiegeld
• Bedrijfstelefoon
• Flexibele werkuren
• Pensioen

Opleiding:
• MBO (Aanbevolen)
Taal:
• Nederlands (verplicht)
• Engels (aanbevolen)

De Meulemeester biedt je:
• Een vitale toekomstgerichte organisatie die volop in beweging is.
• Een fulltime job in een informele werksfeer.
• Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Beschik jij over bovenstaande eigenschappen en wil jij werken in de 
schaal- en schelpdiersector?
Mail dan je sollicitatie met CV naar vacatures@meulemeester.nl

Chauffeur / logistiek medewerker (m/v)
parttime / fulltime 

Je verricht o.a. de volgende werkzaamheden:
• Je rijdt dagelijks met een bestelbus een route en je bezorgt bestellingen 

bij onze klanten, zowel nationaal als internationaal.
• Het verzorgen van afhaalbestellingen.
• Gereedzetten van bestellingen voor transport.
• Het laden van (vracht)wagens en bestelbussen.
• Het verrichten van alle andere relevante en voorkomende (logistieke) 

werkzaamheden.

Wij zijn op zoek naar kandidaten welke affiniteit hebben met de visbranche 
en over een flexibele, stressbestendige en proactieve instelling beschikken. 
Woonachtig in (de omgeving van) Yerseke is een prettige bijkomstigheid.

Functie-eisen:
• Rijbewijs B
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je kunt goed zelfstandig werken, bent betrouwbaar en gemotiveerd.

De Meulemeester biedt je:
• Een vitale toekomstgerichte organisatie die volop in beweging is. 
• Een parttime / fulltime job in een informele werksfeer.
• Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Beschik jij over bovenstaande eigenschappen en wil jij werken in de 
schaal- en schelpdiersector?
Mail dan je sollicitatie met CV naar vacatures@meulemeester.nl

De Meulemeester B.V. is specialist in schaal- en schelpdieren. Wij 
importeren, exporteren en distribueren vis, levende kreeften, oesters en 
andere schaal- en schelpdieren. Daarnaast kweken we oesters op de 
Oosterschelde en de Grevelingen. Ons bedrijf bestaat sinds 1870 en wij 
richten ons op de levering van verse kwaliteitsproducten. Om aan de vraag 
te voldoen hebben wij het grootste en best geoutilleerde kreeftenpark van 
Europa met een opslagcapaciteit van meer dan 70.000 kg levende kreeft.

Wij zijn op zoek!

Acquisitie n.a.v. deze personeelsadvertentie wordt niet op prijs gesteld.
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