
 
 
 
 

 
 

Operator 
 
Over de functie 
De machineoperator werkt op de verpakkingsafdeling voor de mossels. Je bedient je machine, lost 
storingen op en checkt de kwaliteit. De machineoperator beschikt over technisch inzicht om de 
machine op de juiste wijze af te stellen. Op die manier zorg je ervoor dat we elke dag een mooi product 
afleveren. Heb je gevoel voor mossels en machines? Dan gaan we er samen een succes van maken.  
 
Beschrijving van de werkzaamheden: 

• Bedienen van de inpakmachines voor mosselen; 

• Onderhouden en schoonhouden van je werkplek; 

• Oplossen van kleine storingen; 

• Monitoren van de productkwaliteit.  

• Werken volgens procedures en richtlijnen; 

• Je denkt mee in het verbeteren van het inpakproces.  
 

Competenties 
Jij hebt gevoel voor het bedienen van machines. Je hebt technisch inzicht in de werking van de 
machines op onze verpakkingsmachines (topsealmachines). Je bent in staat om zelfstandig te werken 
op jouw machine, maar je helpt waar nodig je collega’s om tijdig alle productieorders te kunnen 
verladen naar onze klanten.  
 
Wat zien we graag? 

• Je bent bereid om over te werken in drukke periodes; 

• Je bent bij voorkeur woonachtig binnen een straal van ca. 30 km van Yerseke; 

• Je bent in het bezit van eigen vervoer. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden jou een marktconform salaris, afhankelijk van relevante werkervaring. Daarnaast heb je 
recht op 24 vakantiedagen, een extra vakantiedag per kwartaal als je niet verzuimd, 8% vakantiegeld, 
een pensioenregeling en een vergoeding voor reiskosten.  
 
Dit zijn wij 
Sinds 1880 leven wij als familiebedrijf van de zee. Zoals het getij van de zee bewegen wij in het ritme 
mee. Dit zorgt voor uitdagingen, maar die draaien wij om naar kansen. Met alleen de zee als 
smaakmaker, zorgen onze kwekers met liefde voor de beste kwaliteit. Alleen het allerbeste gaat elke 
dag vers naar onze klanten. Samen dragen we zorg voor onze zee. Wij willen de zee beter achterlaten 
voor de volgende generaties, zodat zij kunnen genieten van al het allerbeste dat de zee te bieden heeft.  
 
Interesse 
Interesse in deze functie? Stuur jouw sollicitatie met C.V. naar mverwijs@verwijs.com. Neem voor 
meer informatie contact op met afdeling personeelszaken op nr 0113 579 010. 
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