TIJDELIJK WERK / VAKANTIEWERK
Periode
Bruto uurloon
Tijden
Leeftijdsgrens
Periode

: 4 weken van 40 uur of in duo 2 weken van 40 uur
: € 9,93 bruto per uur
: Van 05.00 uur tot 14.00 uur
: Vanaf 18 jaar
: Week 22 tot en met week 26

Examens achter de rug? En nu? Een zakcentje bijverdienen? Of ben je op zoek naar een
tijdelijk baantje en niet vies van vis? Lees dan zeker onderstaande tekst en reageer!
__________________________________________________________________________
Elke dag komen er vele tonnen aan zalm bij onze fabriek binnen om verwerkt te worden
voor de retail en export. Naast het verwerken van deze vis doen we tussendoor ook
metingen. Zo meten we de rendementen, de portiegewichten en we willen ook onze
afvalstromen meten.

Wat is de bedoeling:
Bij de afvalstromen hebben we jouw hulp nodig! Voor een periode van vier weken willen we
graag dat je de verschillende soorten afval gaat wegen op de zalm afdeling. Dit doe je door
de kratjes waarin het afval terecht komt, te wegen, de gegevens te noteren en de kratjes
tijdig te vervangen, zodat de productie ongehinderd door kan gaan.
Makkelijk geld verdienen? Dat is het zeker, maar je moet wel tegen kou kunnen, stevige,
zware kratjes kunnen tillen, scherpe foto’s kunnen maken, zelfstandig zijn en het niet erg
vinden staand werk te doen. En zeker geen moeite hebben met vis die verwerkt wordt, niet


iedereen kan tegen koppen en graten 
. Daarom is het ook een unieke kans met een kijkje
in de keuken, hoe de vis op je bord komt!
Wat verdient het? Je krijgt het minimumloon passend bij je leeftijd, dat ligt al gauw tussen
de € 9,93 bruto per uur. Lijk het je wat? Wil je reageren? En ben je minimaal 2 volledige
weken beschikbaar?
Laat het ons weten via mail hrm@profish.nl of bel met Menno Wijkstra of Liesbeth Hekkers
via 0571 – 28 77 80, zij leggen je graag uit wat de bedoeling is! Heb je een medestudent of
vriend of vriendin die ook klaar is met examens waarmee je dit samen wil doen? Geen
probleem!

