
 

Wij zijn op zoek naar een Tafel Operator I Poeldijk I 40 uur 

Beschik jij over het inzicht en de ervaring om de werkzaamheden aan de verschillende sorteertafels 
op onze Ompak afdeling te coördineren en zo optimaal mogelijk te laten verlopen? Dan ben jij de 
Tafel Operator die wij zoeken! 
 
Als Tafel Operator zorg je er voor dat de werkzaamheden vlot verlopen volgens de opgegeven 
specificaties, instructies & beschikbare tijd. Je coördineert het werk voor maximaal 15 collega’s. 
Binnen de afdeling Ompak zijn er verschillende tafels met verschillende werkzaamheden. Je rouleert 
wekelijks van tafel waardoor je uiteindelijk een allround Operator bent binnen de afdeling. Daarnaast 
ben je verantwoordelijk voor het constateren van afwijkingen. Tot slot controleer je de 
werkzaamheden op kwaliteit van het product, de verpakking en het label. 
 
 
Wie ben jij? 

• Je beschikt over MBO werk- en denkniveau 

• Je hebt werkervaring als Tafel Operator (kennis van AGF is nice to have) 

• Je hebt – in ieder geval – logisch inzicht in het verdelen van werkzaamheden en het 
aansturen van collega’s 

• Je werkt graag samen met je collega’s om de dagelijkse doelen te behalen 

• Je wil je graag verder ontwikkelen binnen het vak en bent bereid daarvoor opleidingen te 
doen 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal 
 
Wat wij bieden 

• Een uitdagende functie in een divers team waarin jij het verschil kunt maken 

• Een marktconform salaris  

• Je krijgt alle ruimte om te leren en je verder te ontwikkelen 

• Je overwerkuren worden maandelijks vergoed 

• Eventuele zaterdagdiensten worden door collega’s onderling gerouleerd 
 
Verder is het goed om te weten dat je in een gekoelde ruimte werkt zodat we de kwaliteit van onze 
producten kunnen waarborgen. 
 
Enthousiast geworden?  
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een CV en motivatiebrief naar hr@euro-west.nl. Heb je nog 
vragen over deze vacature, neem dan contact op met ons HR team, telefoonnummer 0174-820478. 
 
Wie zijn wij? 
Bij Euro West worden dagelijks grote hoeveelheden groenten en fruit verpakt en/of verhandeld. Ons 
bedrijf kent een lange historie, welke terug gaat tot het jaar 1970. Destijds werd het bedrijf opgericht 
door Piet Vijverberg en het stokje is later overgenomen door zijn zoon Marco Vijverberg, onze 
huidige directeur. Met een hecht team wordt iedere dag gewerkt aan het leveren van de beste 
service richting onze klanten.  


