
Administratief / 
Logistiek medewerker
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar 
een administratief / logistiek medewerker voor 40 
uur per week. In deze functie ben je een belangrijke 
spil in onze organisatie. Tot je takenpakket behoren: 
orderverwerking, afhandelen en regelen van trans-
portdocumenten, assisteren op afdeling inkoop en 
andere administratieve voorkomende taken. Je zorgt 
ervoor dat deze werkzaamheden tijdig en vakkundig 
uitgevoerd worden. (dagdienst)

Wat verwachten we van jou?
• Je beschikt over MBO werk- en denkniveau.
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in 

woord en geschrift.
• Je toont initiatief, kunt prima zelfstandig werken 

en bent een aanwinst voor het team.
• Ervaring met administratieve taken en transport-

documenten beschouwen we als een pre.

Heftruckchauffeur
Als heftruckchauffeur verzorg je de aan- en afvoer van 
producten en verpakkingsmateriaal voor de productie-
lijnen. Ook ben je verantwoordelijk voor het laden en 
lossen van vrachtwagens. Je zorgt dat de goederen 

op de juiste wijze worden opgeslagen en getranspor-
teerd én dat afdelingen tijdig over de juiste partijen 
kunnen beschikken. Ook het bijhouden van een lichte 
administratie behoort tot de werkzaamheden. Voor 
deze functie is het hebben van een heftruckcertificaat 
een pré. (3-ploegendienst)

Monteur allround & leerling
Als allround monteur ben je o.a. verantwoordelijk voor 
het in optimale staat houden van ons machinepark, 
onze gebouwen en installaties. Je verricht onderhoud 
aan de machines en installaties, met name gericht 
op het elektrotechnische en mechanische vlak zodat 
stilstanden worden geminimaliseerd. (dagdienst)

Wij bieden een uitdagende functie binnen een 
ambitieus en groeiend bedrijf met modern machine-
park, je hebt volop ruimte voor eigen initiatieven en 
ontplooiingsmogelijkheden. Je ontvangt een marktcon-
form salaris, 200 vakantie-uren en 120 ATV-uren bij 
een fulltime dienstverband, 8% vakantiegeld en 3% 
eindejaarsuitkering. 

Geïnteresseerd? 
Stuur per e-mail je sollicitatiebrief met  
cv naar werk@sceltaproducts.com

Word jij onze nieuwe collega?
Scelta Products is een jong, dynamisch bedrijf, 
gevestigd in Kruiningen. Wij zijn gespecialiseerd 
in het produceren van gepaneerde, diepgevroren 
snackproducten. Onze producten vinden wereld-
wijd hun weg naar onze afnemers in de retail, 
foodservice en QSR.

Met moderne productielijnen en onder
strenge kwaliteitsnormen werken wij in
3-ploegendienst. Ons vaste team bestaat uit 
enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

In verband met een capaciteitsuitbreiding zijn
we op zoek naar enthousiaste collega’s voor
diverse functies.

Klinkt een uitdagende en afwisselende baan in 
de voedingsindustrie jou goed in de oren? Dan 
is één van de volgende vacatures misschien iets 
voor jou!
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