
WIJ ZIJN
OP ZOEK
NAAR JOU!
Pas jij in een flexibel en collegiaal familiebe-
drijf? Krijg jij er energie van om samen met 
jouw collega’s een belangrijke schakel te zijn 
in ons productieproces?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Over de organisatie
SCHÜTZ is een wereldwijd opererende markt-
leider op het gebied van hoogwaardige ver-
pakkingssystemen voor transport en opslag 
van vaste en vloeibare stoffen. Ons hoofd-
kantoor is gevestigd in Selters, Duitsland.
SCHÜTZ (Benelux) B.V. is gevestigd in Klundert 
(Moerdijk). Met meer dan 200 medewerkers 
zorgen wij dagelijks voor de productie en le-
vering van onze producten aan onze klanten 
gevestigd in de Benelux. Steeds meer bedrij-
ven maken gebruik van onze vooruitstrevende 
technologieën in combinatie met onze be-
trouwbare service.

Wat wij jou bieden
Wij bieden jou een uitdagende functie met 
goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals 
een pensioenregeling, reiskostenvergoeding, 
bonusregeling en fruit op het werk. Je komt 
te werken in een internationale organisatie 
die zich kenmerkt door de kernwaarden veilig-
heid, kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie.

Meer info? Neem dan een kijkje op:
www.schuetz.net/benelux-vacatures

Of stuur een e-mail met jouw CV en moti-
vatie naar: hr-benelux@schuetz.net

#TEAMSCHÜTZBENELUX

#JOINSCHÜTZ

OPENSTAANDE VACATURES

SCHÜTZ (Benelux) B.V.
Westelijke Randweg 23
4791 RT Klundert
Telefoon +31 (0) 168 334 600

Productie:

z   Productiemedewerker IBC
(3-ploegen)

z  Storingsmonteur
(5-ploegen)

z  SHEQ-coördinator
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