Stafa Group is een van de grootste voorraadhoudende importeurs van bevestigingsmaterialen in de Benelux. Stafa exporteert naar
vrijwel alle Europese landen en zelfs buiten Europa. Ons leveringsprogramma omvat meer dan 100.000 artikelen waarvan 20.000
direct uit voorraad leverbaar, verdeeld over 20.000 pallets en 15.000 box locaties. Ook leveren wij voor grote industriële relaties
een compleet pakket componenten vanaf tekening of model en zijn we specialist in klant specifieke verpakkingsoplossingen. In
eigen huis testen wij de kwaliteit van onze producten. Stafa is een gezond, groeiend en onafhankelijk familiebedrijf opgericht in
1977 met 100 werknemers. Onze medewerkers omschrijven de werksfeer als informeel, collegiaal en betrokken en onze platte
organisatiestructuur draagt bij aan korte communicatielijnen. Stafa staat voor concurrerende prijzen, goede voorraad, persoonlijke
benadering, kennis van de markt, stipte leveringen en een hoge mate van flexibiliteit. Ons bedrijf is volop in beweging waardoor er
nu ruimte is gekomen voor:

STUDENTEN, SCHOLIEREN EN/OF
PRODUCTIEMEDEWERKERS VOOR AVONDPLOEG (V/M)
14.06.2017

Functieomschrijving
Wil je bijvoorbeeld als student of scholier wat bijverdienen in de avonduren dan is onze avondploeg
wellicht iets voor jou. Als productiemedewerker / inpakker ben je verantwoordelijk voor het ontvangen,
controleren en verwerken/verpakken van diverse goederen, onder supervisie van een voorman en/of
werkvoorbereider. Aan de hand van een paklijst of bewerkingsbon verwerk je deze goederen.
Tijdens dit verwerkingsproces controleer je nauwkeurig op artikelnummer, aantal, samenstelling en
kwaliteit. Onjuistheden worden gerapporteerd aan de voorman of werkvoorbereider, waarna bekeken
wordt welke acties genomen dienen te worden. Als productiemedewerker werk je routinematig en
volgens vastgestelde procedures. Algemene regels met betrekking tot veiligheid, milieu, ARBO en
kwaliteit neem je in acht.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Opleidingsniveau: LBO / VMBO / MAVO (of studerend)
Je bent accuraat en je hebt oog voor kwaliteit
Je kunt goed zelfstandig werken en je hebt een productieve instelling
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
Een goede lichamelijke conditie is van belang vanwege de fysieke arbeid bij deze functie
Je bent minimaal één maar liefst meerdere dagen per week beschikbaar tussen 16.45 en
22.00 uur

Aanbod
Wij bieden leuk werk binnen een team van collegiale en enthousiaste medewerkers. Verder zijn wij
een groeiend, dynamisch en internationaal georiënteerd bedrijf waar resultaatgericht werken een must
is. Uiteraard bieden wij prima arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris. Dienstverband per
direct.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. P. Kempen.
Tel.: +31 (0)495-599888, e-mail: kempen@stafa.nl
Voor meer informatie zie: www.stafa.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld
(Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’)

