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a DSM company

Twilmij zoekt een enthousiaste en vakbekwame...

PRODUCTIE MEDEWERKER
Hoogwaardige
voeding, afgestemd op
specifieke behoeften
en ontwikkelingsfasen,
laat dieren beter
presteren in termen
van groei, gezondheid
en productiviteit.

Als producent van
premixen voor de
diervoederindustrie
draagt Twilmij daar op
duurzame wijze aan
bij, met respect voor
mens, dier en milieu.

Sinds november
2017 is Twilmij
B.V. onderdeel van
Koninklijke DSM N.V. te
Heerlen.

Twilmij is actief in de ontwikkeling en
productie van innovatieve premixen
voor de diervoederindustrie. Twilmij
kenmerkt zich door haar klantgerichte
benadering, kennis van diervoeding,
solide kwaliteitsborging en moderne
bedrijfsprocessen. Vandaar dat binnen
onze organisatie wordt gestreefd naar
ondernemende en verantwoordelijke
medewerkers, die gezamenlijk werken
aan de continuïteit en groei van het
bedrijf.
De kandidaat die wij zoeken past bij
de filosofie en nuchtere mentaliteit
van onze organisatie. Twilmij
staat voor een sterke focus op
klantwensen, kennisontwikkeling en
productinnovatie. Het uit zich ook in
moderne bedrijfsprocessen, solide
kwaliteitsborging, uitstekende
after sales service en een open
bedrijfscultuur, die ruimte biedt aan
eigen initiatieven.
Heb jij ervaring met
computergestuurde machines
en heftrucks, affiniteit met de
diervoederindustrie, werk je
nauwkeurig, ben je leergierig en heb je
een gezonde dosis werklust?
Dan zijn we op zoek naar jou!

Functie-eisen
• MBO werk- en denkniveau;
• Het bezit van heftruck-certificaat is
een pré;
• Enige jaren relevante werkervaring;
• Woonachtig in de omgeving van
Stroe.
Aangeboden
• Een zeer afwisselende functie
binnen een toonaangevende en
succesvolle organisatie;
• Een werkweek van 40 uur;
• Primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden in
overeenstemming met de functie;
• Een informele en prettige
werkomgeving waarin eigen
initiatief op prijs wordt gesteld.
Informatie
Voor meer informatie omtrent deze
functie graag contact opnemen met
Ton Megens, tel. 0342 44 1781.

Solliciteren
Stuur een goed gemotiveerde
brief met CV aan: tmegens@twilmij.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

