
 
 
 
 
 
 

 

Productiemedewerker (fulltime) 
Dagdienst 
 

Sinds januari 2022 is Schouten Twente in Goor dé eerste eigen productie- 

en verpakkingslocatie van Schouten Europe. We produceren en verpakken 
vegaproducten en vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. 

Deze gaan de hele wereld over! De komende jaren staan in het teken van 

groei; zowel in omvang als in automatisering en innovaties. Vanwege deze 
groei zijn er volop kansen om je te ontwikkelen. De arbeidsvoorwaarden 

zijn goed geregeld in de    cao voor de Gemaksvoedingsindustrie. De 
bedrijfscultuur is open en er hangt een prettige, nuchtere sfeer. De lijnen 

zijn kort en er wordt snel geschakeld. 

 

Wat ga je doen? 

Als productiemedewerker kun je aan verschillende verpakkingslijnen 

werken. Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verpakken van 

producten in dozen en van halffabricaten in trays. Hierbij houdt je rekening 

met de gestelde eisen conform het productieplan. Ondertussen bekijk je 

nog wel even of het product de juiste kwaliteit heeft, en als dit niet het 

geval is zorg je ervoor dat dit gemeld en ook meteen verwijderd wordt. Je 

wordt geïntroduceerd en begeleid door een ervaren collega die jou de 

kneepjes van het vak leert.   

 

Let op: Hier werk je in een koude productieomgeving. 

 

Wat breng je mee? 

Je hebt bij voorkeur al ervaring in de food-industrie en je weet hoe 

productiemachines werken. Je bent nauwkeurig en neemt initiatief. Verder 

ben je leergierig en vind je het leuk om door middel van trainingen bij te 

leren en eventueel door te groeien binnen de organisatie. Je kunt goed 

zelfstandig werken maar vindt het ook prettig om onderdeel te zijn van een 

team. Verder vind je het leuk om onderdeel te zijn van onze snel groeiende 

organisatie. We zoeken óók een gezellige collega die van een geintje houdt 

en samen met ons de schouders eronder wil zetten! 

● Ervaring in een productieomgeving 

● Kennis van hygiëneregels en kledingvoorschriften 

● Goede beheersing van de Nederlandse taal 

● Bereid om (in de toekomst) in een 2-ploegendienst te werken 

● Nauwkeurig en precies i.v.m. afwegen grondstoffen 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat bieden wij? 

● Een jaarcontract dat bij goed 

functioneren wordt omgezet 

naar een vast dienstverband; 

● Een marktconform salaris van € 

2200,- tot € 2500,- bruto per 

vier weken (exclusief  

ploegentoeslag van 12,5%); 

● Voldoende kansen voor 

persoonlijke groei en 

ontwikkeling d.m.v. trainingen 

en opleidingen 

● Uitstekende 

arbeidsvoorwaarden, 

pensioenregeling en een 

reiskostenvergoeding; 

● Een eindejaarsuitkering van 3% 

● Een actieve 

personeelsvereniging; 

● Gezellige collega’s en een 

nuchtere Twentse bedrijfscultuur 

 

 

Neem een kijkje op onze website! 

www.schoutentwente.com 

 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd? Dan komen 

we graag met je in contact! 

 

Neem voor meer informatie contact 

met ons op via  

werkenbij@schoutentwente.com of 

neem contact op met Mascha via  06-

30353611. 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

http://www.schoutentwente.com/
mailto:werkenbij@schoutentwente.com

