
Wij zoeken:

Ploegleiders
Teamleiders

Produc�emedewerkers
He�ruckchauffeurs

Medewerkers technische dienst
Medewerkers kwaliteitsafdeling

Wie zijn wij:

Jaarrond dagverse sperziebonen van de beste kwaliteit, dat is waar het familiebedrijf Kamps voor staat. Kamps 
hee� de totale keten van produc�e, verwerking en afzet in eigen beheer en hee� teeltloca�es in Nederland, Duits-
land, Marokko en Senegal. 

Leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en maatwerk zijn drie kernwoorden die hoog in het vaandel staan. De klant staat 
centraal binnen de onderneming en met het team van Kamps spannen we ons dagelijks samen in om hen zo goed 
mogelijk te kunnen bedienen. 

Het bedrijf is in 1970 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een professionele interna�onale onderneming. Mede 
door de komst van de teelt en produc�ebedrijven in Marokko en Senegal groeit het bedrijf sterk.

Om deze groei verder mogelijk te maken hebben wij een nieuwe loca�e geopend in Katwijk (Cuijk), voor deze loca-
�e zijn wij op zoek naar gedreven personeel.

Wat bieden wij:

Marktconform salaris met bijpassende arbeidsvoorwaarden (CAO Open Teelt);

Een informele bedrijfscultuur met korte lijnen;

Uitzicht op een langdurig dienstverband;

Zie jij in bovenstaande func�es jouw droombaan en wil jij deze uitdaging aangaan? Dan hebben wij de kansen!
Stuur je CV met mo�va�e naar mark@kamps-sperziebonen.nl.

Voor meer informa�e kun je tevens contact opnemen via bovenstaand emailadres                                                
of op telefoonnummer 06-14389537.

** Acquisi�e naar aanleiding van deze vacaturen wordt niet op prijs gesteld **
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