
KCB International maakt visvoeders voor de hengelsport, op 
voetbal na de grootste vrijetijdsbesteding in Nederland! Als 
grootste Private Label voerproducent van Europa leveren wij 
tal van merken, groothandels en de hengelsportzaken binnen 
deze branche. Alle producten worden gemaakt onder eigen 
merk, met iedere klant zijn eigen samenstelling. Dit maakt ons 
bedrijf uiterst veelzijdig en fl exibel! 

KCB bestaat uit een hecht Team van een 17-tal medewer-kers 
die van aanpakken weten. Door een sterke groei van ons 
bedrijf zijn wij op zoek naar versterking van onze jonge 
dynamische organisatie. Wij hebben de volgende vacatures 
beschikbaar:

Werkvoorbereider / Productieleider
Full Time - 40 uur per week

De functie bevat de volgende kerntaken:
• Aan de hand van de planning de productie aansturen.
• Verpakkingsmaterialen en componenten klaarzetten 

en beheren zodat de productie zo efficient mogelijk 
kan werken. 

• Orders opvolgen en leverdata bewaken.
• Schakel tussen kantoor en productie. 
• Bewaking kwaliteit van gereed product

Wij vragen de volgende vaardigheden en ervaring:

• Teamplayer die goed kan samenwerken.
•  Je beschikt minimaal over MBO werk/denk niveau
•  Ervaring in een sturende functie binnen een productiebedrijf 

is een pré.
• Iemand die snel kan schakelen bij vragen. 
• Bij voorkeur affiniteit met de hengelsport.

Medewerker Technische Dienst
Full Time - 40 uur per week

Als medewerker Technische Dienst ben je verantwoordelijk 
voor het onderhoud van onze verschillende productielijnen en 
verpakkingsmachines. Het is een zelfstandige en zelfstu-rende 
functie waarbinnen je alle vrijheid hebt om hem zelf in te 
vullen. 
De functie bevat de volgende kerntaken:

•   Verantwoordelijk voor onderhoud van de diverse productie-
lijnen en verpakkingsmachines

• Oplossen van storingen
•  Bouw van nieuwe productielijnen in samenwerking met 

leveranciers
•  Bestellen en op peil houden van voorraad onderdelen en 

gereedschappen.

Wij vragen de volgende vaardigheden en ervaring:

• Zelfstandig en zelfsturend kunnen werken
• Je beschikt minimaal over VMBO of MBO werk/denk niveau
• Ervaring met TIG-lassen (RVS)
• Ervaring met MIG/MAG-lassen (CO²)
• Ervaring met een conventionele draaibank is gewenst
•  Oplossingsgericht en praktisch kunnen denken.

Check voor meer informatie óók onze bedrijfsvideo op: 
www.kcbinternational.com/productie

Zelfstandig werkend 
Productiemedewerker 

40 uur per week 4 dagen van 10 uur per dag, vrijdag vrij
Als productiemedewerker bereid je verschillende recepturen 
volgens de productieplanning. Het is een fl exibele en varië-
rende functie waarbij je zelfstandig werkt op verschillende 
productielijnen. Je bent verantwoordelijk voor de productie van 
boilies (gekookte deegballetjes), gekookte granen en/of 
vloeistoffen. 

Wij vragen de volgende vaardigheden en ervaring: 

•  Zelfstandig en secuur kunnen werken volgens receptuur en 
planning

•   Technisch en logisch inzicht, het werken met verschillende 
machines

•  Je beschikt minimaal over VMBO of MBO werk/denk niveau
•  Bij voorkeur een Heftruckcertificaat.

Interesse in een van bovenstaande functies?
Stuur dan vóór 29-3-2019 je motivatie en CV naar 
rob@kcbinternational.com t.a.v. Rob Kuijpers. 
Wij bieden je naast natuurlijk een goede marktconforme 
beloning, ook de mogelijkheid om verder mee te groeien met 
ons bedrijf! 

Heb je verder nog vragen over een van de functies, mag je ons 
altijd bellen voor meer informatie. 

KCB International BV
De Stater 26
5737 RV Lieshout
Nederland
0031-499421754
www.kcbinternational.com


