
Roem van Yerseke is sinds 1942 tot heden actief als familiebedrijf 
in de schelpdiersector. In deze periode is het bedrijf uitgegroeid tot 
één van Europa’s grootste spelers op de markt. Verse mosselen, oesters en garnalen spelen de hoofdrol. Ervaring, knowhow 
en toekomstvisie vormen de basis van het succes. Zo’n 150 mensen spannen zich dagelijks in om het beste resultaat te bereiken.

Om onze ambities in te kunnen vullen en te kunnen voldoen aan de huidige  groei  zijn wij 
voor verschillende afdelingen op zoek naar nieuwe collega’s.

MECHANISCH MACHINEBEDIENDE
De machinebediende is verantwoordelijk voor het efficiënt verwerken van de aangevoerde producten op de productielijn. Het 
proces omvat het zorgdragen voor een vlotte doorloop en juiste verwerking van producten en verpakkingsmaterialen aan de lijn 
incl. het verzorgen van interne opslag.  

CHAUFFEUR /ALGEMEEN MEDEWERKER
De chauffeur/algemeen medewerker verzorgt en ondersteunthet intern transport van diverse materialen en producten met alle 
beschikbare middelen (vracht/containerwagen,bestelbus, auto, heftruck etc.) en helpt bij het laden en lossen.  Tevens zorgt hij 
voor onderhoud van het terrein en verleent ondersteuning aan de productie afdelingen, waar nodig. 

ONDERHOUDSMONTEUR
De onderhoudsmonteur zorgt voor het opsporen, analyseren en oplossen van mechanische storingen aan machines en installa-
ties. Ook verzorgt hij het periodiek en preventief onderhoud aan het machinepark. Ook preventieve controles en inspecties aan 
installaties m.b.t. mechanische, hydraulische en pneumatische componenten behoren tot de taken.

MEDEWERKER VERKOOP BINNENDIENST/PLANNER
De medewerker verkoop binnendienst/planner is verantwoordelijk voor de orderverwerking in het ERP systeem. Hij heeft da-
gelijks contact met klanten, maakt vrachtbrieven en facturen, is  betrokken bij de klachtenafhandeling en beantwoordt vragen 
over de bestellingen. Daarnaast ondersteunthij de productieplanner bij het opstellen van de korte en langetermijnplanning en 
geeft deze door aan de productie afdeling. 

JUNIOR ACCOUNTMANAGER
De junior accountmanager is verantwoordelijk voor het begeleiden van de aan hem toegewezen klanten en de daarbij beho-
rende commerciële taken. Taken als het bezoeken van bestaande klanten en het gericht acquireren van nieuwe klanten, het 
opstellen en beheren van offertes en verkoopplannen alsook het verzorgen van rapportages behoren hiertoe. 

Heb jij interesse in een van bovenstaande vacatures? Kijk dan op onze website voor meer informatie; www.zeelandsroem.nl. 
Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen met Peter Schauwaert, bereikbaar op 0113 – 577733. Reacties zien we graag 
per mail tegemoet. 

Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld


