Regelmatig terugkerende vacatures:
Werken bij van Oers United betekent werken in een dynamische organisatie met ambitieuze
collega’s. Klinkt dit als een werkomgeving die bij jou past? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wil je alvast een indruk krijgen van onze organisatie? Bekijk dan de leuke introducerende film op
www.vanoersunited.com.
Regelmatig hebben wij vacatures voor onderstaande functies:






Trailerchauffeur;
Rangeerchauffeur;
Keurmeester;
Logistiek medewerker Warehouse;
Productiemedewerker Verpakken & Verwerken.

Wat neem jij mee?
 Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 Affiniteit met groente;
 Kan goed presteren in dynamische en drukke werkomgeving;
 Werkt graag in teamverband;
 Een flexibele instelling ten aanzien van werktijden en weekenddiensten;
Wat biedt Van Oers United?
 Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming;
 Ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zowel binnen het eigen vakgebied als
daarbuiten;
 Een informele en persoonlijke werksfeer;
 Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
 In 2018 iedere twee weken een groentepakket.
Wie is van Oers United?
Van Oers United is een internationaal opererende producent en leverancier van jaarrond
verse groenten, actief op zowel de Europese markt als daarbuiten. Van Oers United heeft
eigen teeltlocaties in onder andere Nederland, Marokko, Ethiopië en Senegal.
Centraal binnen onze onderneming staan onze klanten. Dagelijks spannen wij ons met
elkaar in om hen zo goed mogelijk te bedienen. Wij zijn in staat om snel de beste kwaliteit
producten te leveren omdat wij de keten zo kort mogelijk houden.
Trots zijn wij op onze kundige vakmensen. Met elkaar maken wij het verschil. Kernwoorden
binnen onze organisatie zijn daadkracht, vakmanschap en betrokkenheid. Van Oers United

ziet de kracht van getalenteerde medewerkers als cruciaal voor het succes van Van Oers
United.
Procedure
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Bij indiensttreding
zullen werknemers worden gevraagd om een recente Verklaring Omtrent het Gedrag aan
te leveren zonder bezwaar.
Reactie
Bent u geïnteresseerd in een van deze functies, dan zien we uw motivatiebrief met CV met
belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar sollicitatie@vanoersunited.com, onder
vermelding van ‘Open sollicitatie’.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

