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VACATURES

Deze nieuwsbrief wordt geheel
vrijblijvend met u gedeeld door het
WerkgeversServicepunt 
Zeeland. 

In deze speciale editie van de vacaturekrant brengen we een aantal interessante en 
 vacatures binnen de agrarische sector en productiesector bij u onder de aandacht.
Vanuit onze rol bij het WerkgeversServicepunt UWV helpen wij werkgevers bij het
vinden van personeel en komen we graag met u in contact. Wellicht staat er in deze
editie net die ene kans voor u tussen!?

Mocht u gaan solliciteren, hierbij 7 tips om positief en gemotiveerd te blijven. 

Stap 1: Maak een planning. Maak eerst een lijst van wat u wilt gaan doen om die
ideale baan te vinden. Arbeidspsycholoog Inge Hulshof zegt hierover: "Plan niet de
hele week vol met sollicitatieactiviteiten maar kies een aantal vaste dagen."

Stap 2: Zoek gericht naar vacatures, maak zoekopdrachten aan op werk.nl en
andere vacaturebanken. Dan ontvangt u vanzelf interessante vacatures in uw
mailbox.

Stap 3: Zorg dat uw cv up-to-date is, zo kunt u snel reageren als u een interessante
vacature voorbij ziet komen. 

Stap 4: Check uw online profiel, via uw online profiel krijgt een werkgever snel een
beeld van wie u bent. Het is een altijd toegankelijk visitekaartje. 

Stap 5: De meest succesvolle manier om een baan te vinden is via uw netwerk.
Begin dit  jaar dus met het uitbreiden van uw netwerk en laat uw bekenden weten
wat voor werk u zoekt.

Stap 6: Vacature gevonden? Solliciteer slim! Zorg dat uw cv en sollicitatiebrief echt
aansluiten op wat er in de vacature gevraagd wordt. 

Stap 7: Vier uw succesmomenten! Sta elke week even stil bij uw successen; hoe
groot of klein ze ook zijn. Deel uw successen ook eens met vrienden en familie.
 
Meer weten of in contact komen met ons of de werkgever? Neem dan vandaag nog
contact met ons op via maarten.hack@uwv.nl.



Online cv registration
Interesting vacancies
Legal job in the agricultural sector
Seasonal work, but also year-round
job directly with the employer

Seasonalwork.NL is a vacancy website and a cv database where employers in the Netherlands from the agricultural sector
can get in contact with EU/EER jobseekers. On Seasonalwork.NL you can find both the vacancies of the employers as well
the cv's of the jobseekers. Therefore, demand and supply come together in one place. European candidates can create an
account on Seasonalwork.NL and register their cv. European candidates who are interested in agricultural work can react on
the vacancies and get in contact with the employer. Seasonalwork.NL works together with Eures to get in contact with
jobseekers all over EU/EER.

Are you looking for a job in the agricultural sector in the Netherlands? You can find it on Seasonalwork.NL. The vacancies
are safe and trusted, Seasonalwork.NL only offers legal work.

At www.seasonalwork.nl you will find interesting vacancies and useful information about working and living in the
Netherlands. Seasonalwork.NL is offering:

For more information, check the website at www.seasonalwork.nl

Als buitenlands seizoensarbeider aan de slag in de agrarische sector



COROOS Detachering B.V. houdt zich bezig met het werven, selecteren en detacheren van werknemers bij COROOS
Conserven B.V. verder genoemd COROOS. COROOS is een Zeeuws familiebedrijf, gespecialiseerd in het verduurzamen van
fruit, groenten en peulvruchten. Van premium- tot huismerk- en basisproducten. Werken bij COROOS betekent een job bij
een veelzijdig en innovatief bedrijf. In onze fabrieken maken wij gebruik van de meest vernieuwende technologieën en
efficiënte technieken. In de maanden juni tot en met december worden de groente- en fruitoogsten verwerkt, zoals de
doperwten, wortelen en sperziebonen. Tijdens de oogstmaanden heeft COROOS op diverse afdelingen behoefte aan extra
personeel. Er is personeel nodig op de productie-, inpak-, logistieke- en kwaliteitsafdeling.

Productiemedewerkers seizoen 2022 M/V
COROOS is dit versseizoen (juni t/m december) op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor de kwaliteitsdienst,
verpakkings- en productieafdeling en magazijn. Lijkt het je wat om bij dit familiebedrijf aan de slag te gaan? Informeer je
adviseur werk en solliciteer via de website van COROOS (https://www.coroos.nl/vacatures). Bel na of je sollicitatie
ontvangen is.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 40  uur per week. Reiskostenvergoeding wordt vergoed  en vakantietoeslag
wordt uitbetaald. Tijdens je werk bouw je uiteraard ook vakantiedagen en pensioen op.

Overige eisen
Enige ervaring in een productieomgeving is gewenst. Daarnaast zoekt COROOS medewerkers die gemotiveerd zijn, van
aanpakken weten, voldoende kennis van Nederlandse en/of Engelse/Duitse taal hebben en geen bezwaar hebben tegen
ploegendiensten en volle werkweken. Geldig identiteitsbewijs bij aanvang werkzaamheden (juni) is verplicht.
Ook wordt een redelijke mondelinge en redelijke schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands, redelijke mondelinge en
redelijke schriftelijke taalvaardigheid in het Engels en redelijke mondelinge en redelijke schriftelijke taalvaardigheid in het
Duits verwacht.

Solliciteren of op zoek naar meer informatie over werken in de
productiesector?

Neem contact op met Lieselot Goudzwaard via Lieselot.Goudzwaard@uwv.nl
 

Seizoenswerk bij COROOS in Kapelle



Jouw taak als hakselaar-chauffeur is het besturen van één van onze hakselaars die door heel Zeeland en de Zuid Hollandse
eilanden de luzerne-percelen hakselen. Je werkt nauw samen met de vrachtwagenchauffeurs die het product naar de
drogerij transporteren.

Je start de dag altijd op de fabriek en vanaf daar rij je de samengestelde planning van locaties af om je werk uit te voeren.
Samen hebben jullie de verantwoording het product zo goed en efficiënt mogelijk op de drogerij in Kortgene te krijgen. Als
hakselchauffeur heb je gevoel voor machines en op technisch vlak sta je ook je mannetje. Loop je tegen technische
problemen aan waarvoor je nog te weinig kennis hebt, dan kan je de hulp vragen van collega’s bij de technische dienst. Voor
jou is het geen probleem om nachtdiensten te werken. De diensten zijn twaalf uur op, twaalf uur af van 06.00 - 18.00 uur of
van 18.00 - 06.00 uur.

Functie-eisen
Je hebt aantoonbaar ervaring met het rijden op oogstmachines(of grondverzetmachines). Enige affiniteit met agrarische
sector is mooi. Je kunt zowel zelfstandig als in een team goed functioneren en je hebt een flexibele instelling. Ook ben je in
het bezit van een rijbewijs B.

Familiebedrijf Timmerman is opgericht in 1913. Een hele eeuw en generaties lang wordt er binnen het bedrijf al kennis en
ervaring overgedragen. De tijden en technieken zijn veranderd. De aanpak van Timmerman niet. Zij blijft met eigen mensen
en machines op het land selecteren en oogsten. En luzerne verwerken tot smakelijke en gezonde producten. Deze eigen
productie luzerne is het geheim achter de constante kwaliteit. 

Hakselaar-chauffeur bij Drogerij Timmerman in Kortgene

Solliciteren of op zoek naar meer informatie over werken in de agrarische
sector?

Neem contact op met Lieselot Goudzwaard via Lieselot.Goudzwaard@uwv.nl
 



Uitzendbureau Manpower is met spoed op zoek naar parttime of fulltime logistiek medewerkers voor Zeelandia in Zierikzee.

Je begint in het grondstoffenmagazijn van Zeelandia, hier is het jouw taak om orders te verzamelen. Dit doe je met behulp
van een elektrische palletwagen, heftruck of reachtruck. Hierna zorg je ervoor dat deze verzendklaar worden gemaakt, zodat
de pallets verstuurd kunnen worden naar een van de fabrieken binnen Zeelandia waar de producten tot eindproduct worden
gemaakt. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor het aanvullen van het magazijn met binnenkomende artikelen en voor het
netjes houden van het magazijn.

Dit alles zorgt ervoor dat jouw werkdag lekker afwisselend is. Wanneer je het proces in het grondstoffenmagazijn onder de
knie hebt, word je verder opgeleid in het distributiecentrum waar je in drieploegen komt te werken (nachtdienst is
bespreekbaar). Vanuit deze afdeling gaan alle eindproducten naar bakkers over de hele wereld!

Dit krijg je
• Brutoloon van € 13,51 per uur
• Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer vanaf tien kilometer en tot veertig kilometer enkele reis
• Ploegentoeslag variërend van 10% tot 30% bovenop je salaris
• Parttime of fulltime baan van 24 tot 40 uur per week
• Pensioenopbouw via Manpower (na acht gewerkte weken)
• Mogelijkheid tot vaste aanstelling bij Zeelandia
• Mogelijkheid tot het behalen van een hef- of reachtruckcertificaat via Manpower
• Functie voor de lange termijn
• Ontwikkelmogelijkheden via Manpower Academy (met meer dan 200 online trainingen)

Hier ga je werken
Je gaat werken als logistiek medewerker in het grondstoffenmagazijn of in het distributiecentrum van Zeelandia! Deze
organisatie wordt gekenmerkt door de warme en fijne werksfeer. Je krijgt er een nieuwe familie bij!

Zeelandia is al meer dan honderd jaar actief in de productiebranche en produceert, ontwikkelt, verkoopt en distribueert
bakkerijingrediënten. Bekijk hier de speciale Zeelandia-pagina voor meer informatie over het bedrijf.

Werktijden
In deze fulltime functie werk jij in een twee- of drieploegendienst vanaf zondagnacht tot vrijdagavond. Je wordt wekelijks
ingepland op de beschikbare diensten, waarbij het aantal uren per week kan variëren.

Dit neem je mee
• Bij voorkeur een geldig hef- of reachtruckcertificaat
• Beschikbaarheid van minimaal 24 uur per week en bereidheid om in drieploegendienst te werken
• Voldoende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, in verband met het begrijpen van Nederlandstalige
veiligheidsinstructies

Solliciteren of op zoek naar meer informatie over werken in de
productiesector?

Neem contact op met Inge Marchelinus via inge.marchelinus@uwv.nl
 

Logistiek medewerker bij bakkerijgrondstoffenfabriek Zeelandia in Zierikzee



Solliciteren of op zoek naar meer informatie over werken in de
productiesector?

Neem contact op met Inge Marchelinus via inge.marchelinus@uwv.nl
 

Ben jij op zoek naar een flexibele bijbaan, waarmee je voldoende tijd overhoudt voor bijvoorbeeld hobby's, een opleiding of
je gezin? Dan kun je al snel aan de slag bij Zeelandia in Zierikzee! Hier kun je een brutosalaris tot € 15,03 bruto per uur
verdienen inclusief ploegentoeslag. Ervaring is niet nodig, want bij Zeelandia is er plek voor iedereen. Klinkt dit goed? Lees
dan vlug de vacature door en solliciteer vandaag nog!

Uitzendbureau Manpower zoekt meerdere flexibele parttime productiemedewerkers op oproepbasis voor Zeelandia in
Zierikzee.

Je gaat als productiemedewerker parttime aan de slag om de productielijn soepel te laten draaien. Dat doe je door middel
van onderstaande werkzaamheden:

• Dichtmaken en wegzetten van producten
• Verplaatsen van zakken op pallets (deze kunnen van 5 tot 25 kilo wegen, dus je gebruikt til-werkondersteuning)
• Inpakken van producten
• Assisteren van de bedieningsvakman bij de productielijn
• Verrichten van diverse schoonmaakwerkzaamheden

Dit krijg je
• Brutosalaris van € 15,03 per uur inclusief ploegentoeslag
• Pensioenopbouw via Manpower na acht gewerkte weken
• Opleidingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld een hef- en/of reachtruckcertificaat of een VCA-certificaat
• Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer vanaf tien kilometer en tot veertig kilometer enkele reis
• Parttime baan van minimaal 24 uur per week op flexibele basis
• Uitzendcontract via Manpower
• Ontwikkelmogelijkheden via Manpower Academy (met meer dan 200 online trainingen)
• Werken in een familiebedrijf, waar jij je meteen thuis zult voelen

Productiemedewerker bij bakkerijgrondstoffenfabriek Zeelandia in Zierikzee



Goede beheersing van de Nederlandse taal,
Goede werkmentaliteit,
Werkervaring niet vereist
Woonachtig in de omgeving van Yerseke

Krijn Verwijs is een familiebedrijf met een rijke historie en mooie toekomst. Regelmatig zoeken ze nieuwe ‘familieleden’, die
het team kunnen versterken.

Bij Krijn Verwijs wegen competenties zwaarder dan diploma’s. Het is belangrijk dat je past binnen de ‘familie’. Dat je je
herkent in hun kernwaarden en graag een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling en groei van Krijn Verwijs. 'Bij Krijn
Verwijs doen we het samen', is dan ook het credo.

Krijn Verwijs biedt ook jou de kans om te ontwikkelen en groeien. Het begint bij het PEP, Premier Education Program,
waarmee je belangrijke productkennis opdoet. Ze faciliteren bovendien aanvullende en externe cursussen en opleidingen,
zodat jij belangrijke certificaten kunt behalen, je kennis en vaardigheden kunt verbreden en/of door kunt groeien naar een
andere functie.

Functieprofiel
Tot je taken behoren onder meer het sorteren van bijvoorbeeld mosselen en oesters, het schoonhouden van de werkplek en
het ondersteunen van collega’s. Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 24 tot 40 uur per week in een
dynamische werkomgeving. 

Overige eisen 

Productiemedewerker schelpdieren bij Krijn Verwijs in Yerseke

Solliciteren of op zoek naar meer informatie over werken in de
productiesector?

Neem contact op met Karol-Jan Kapias via karol-jan.kapias@uwv.nl
 



In dit werk zal je al snel ondervinden dat geen dag hetzelfde is. De ene dag zet je een tuinhuisje of schutting. De andere dag
ben je bezig met het leggen van een terras of help je met het aanleggen van een tuin. Je werkt nauw samen met de
opdrachtgever en hij leert jou hoe werkzaamheden uitgevoerd.

Binnen Zeeland zijn er verschillende bedrijven op zoek naar medewerkers in het groen. Dit kan zowel van tijdelijke aard zijn
als voor vast. AB Werkt is op zoek naar medewerkers die een fulltime dienstverband ambiëren. De werktijden zijn van 07.30
tot 16.30 uur en werkzaamheden worden door de hele provincie Zeeland uitgevoerd.  

Overige eisen 
Een groenopleiding of werkervaring is een pré, maar is geen vereiste, maar enige handigheid en inzicht in de werkzaamheden
die moeten gebeuren is wel wat er van je gevraagd wordt. Dit blijkt ook uit jouw cv.
Je moet beschikken over goede mondelinge en goede schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands. Daarnaast is een
rijbewijs B, BE een vereiste. 

Solliciteren of op zoek naar meer informatie over werken in de agrarische
sector?

Neem contact op met Karol-Jan Kapias via karol-jan.kapias@uwv.nl
 

Hovenier (medewerker groen) via AB Werkt in de provincie Zeeland


