Vacature inpakker
Functieomschrijving
Je maakt deel uit van een ploeg die dagelijks inpakwerk doet bij één van onze klanten te
Lommel. Samen met je collega's en begeleider zorg je voor de manuele (her) verpakking van
voedingsproducten, voornamelijk ijsjes .

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Beschikken over goedkeuring VDAB om in een beschutte werkplaats te mogen
werken
Geen probleem maken uit werken in een gekoelde omgeving. (circa 5 graden)
Op zelfstandige basis op de plaats van tewerkstelling (Maatheide Lommel) geraken.
Er wordt wel een busje voorzien om vanaf de dichtstbijzijnde bushalte (Dorperheide)
tot aan het bedrijf te worden gebracht.
Een fysieke conditie hebben waarbij rechtstaand werk geen probleem vormt
De specifieke regels van de klant respecteren: roken op het bedrijfsterrein enkel op
de daarvoor voorziene plaatsen/eten in de daarvoor voorziene ruimtes/geen juwelen
dragen/...
Gemotiveerd zijn om goed werk te leveren zodat onze klant tevreden blijft
In team kunnen werken

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

De producten of het afval naar de opslag-, verzendings-of recyclagezones, ...
vervoeren
De werkzone reinigen en opruimen (materieel, hulpstukken, ...)
De producten van een etiket voorzien, merken en de gegevens controleren
(houdbaarheidsdatum, ...)
Werkzaamheden uitvoeren: Op paletten plaatsen
Werkzaamheden uitvoeren: Verpakken en verzamelverpakkingen samenstellen
(loten, ...)
Werkzaamheden uitvoeren: Inblikken, in kisten, bakjes, ... plaatsen
Werkzaamheden uitvoeren: Opstapelen, ontstapelen
Werkzaamheden uitvoeren: In zakken verpakken

Persoonsgebonden competenties
Samenwerken in een team
Regels en afspraken nakomen

Leervermogen hebben
Zin voor nauwkeurigheid hebben

Solliciteer nu
Vereiste studies: BuSO: Opleidingsvorm 2 (OV2)
Talenkennis: Nederlands (goed)
Werkervaring: Geen ervaring
Contract: Collectief maatwerk, voltijds

Plaats tewerkstelling
LOMMEL

Aanbod
Voltijds dagwerk van 8u00 tot 16u30 (45 min pauze).
Tijdelijk contract voor specifieke opdracht. Kans op verlenging is mogelijk maar hierover
kunnen momenteel geen garanties geboden worden.
Fijne teamsfeer.
Gepaste ondersteuning en begeleiding op de werkvloer door monitoren van Lidwina vzw.
Verloning aangevuld met maaltijdcheques.

Waar en hoe solliciteren?
Per telefoon: 014 33 06 67
Contact: Josee Jansen

