
Koelcentrum Zederik is een gezellig familiebedrijf dat is gespecialiseerd in het opslaan  
en verpakken van fruit. In twintig jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een toonaangevende  
logistiek dienstverlener in de AGF-sector. Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag 
naar onze diensten, is er in Gorinchem Oost gebouwd aan een modern, nieuw pand.  
Op deze nieuwe locatie is een ruime sorteer- en verpakafdeling ingericht met diverse 
gloednieuwe productielijnen. 

Om het maximale uit deze productielijnen te halen zijn we op zoek naar een 
gedreven voorman met verstand van zaken.

Voorman Fruit Sorteer- en Verpakafdeling 

Functieomschrijving 
Als voorman fruit sortering en verpakking ben je (met je collega voormannen) verantwoordelijk 
voor onze sorteer- en verpaklijnen en het personeel aan die lijn. Het is jouw taak om het  
productieproces perfect te stroomlijnen en een maximale productiesnelheid te halen.  
Hierbij verlies je de kwaliteit van het eindproduct uiteraard nooit uit het oog. 

Aan de hand van de productieopdracht stel je de productielijn op de juiste manier in, instrueer 
je het personeel en zorg je ervoor dat het eindproduct voldoet aan de specificaties van de klant. 
Problemen en storingen los je, waar mogelijk, zelfstandig op. Verder zorg je voor een juiste 
registratie en rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden.

Dit verwachten wij verder van je:
- Je weet je collega’s op een leuke manier te motiveren
- Je kunt goed in teamverband werken
- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden
- Je spreekt Nederlands en Engels
- Ervaring als lijnoperator en/of een achtergrond in de AGF is een pré

Dit kan je van ons verwachten:
- Leuke, afwisselende werkzaamheden in een gloednieuw pand
- Verantwoordelijkheid over onze moderne productielijnen
- Mogelijkheden om door te groeien binnen het bedrijf
- De sfeer van een familiebedrijf en gezellige collega’s
- Marktconforme beloning

Zie jij jezelf als een aanwinst voor ons team? 
Stuur dan je CV met een korte motivatie naar: 
René van Boheemen. Mocht je meer informatie willen ontvangen over deze 
vacature, dan kan je uiteraard ook contact opnemen. 

06 - 51 16 65 29 / rene@koelcentrum-zederik.nl


