
   
 

 

 
Bijbaan: Productiemedewerker m/v 

avonden / weekenden / vakanties      vanaf 16 jaar 
  
 

Je werkzaamheden en verantwoordelijkheden komen (beknopt) op het volgende neer: 

• Zorgen dat de machines in de avond en nacht de juiste producten en aantallen produceren; 

• Machines beladen en lossen;  

• Producten na het lossen controleren; 

• Afwijkingen en storingen signaleren en rapporteren;  

• De werkplekken, machines en gereedschappen schoonmaken en onderhouden; 

• Het optimaal laten verlopen van het productieproces en meedenken bij verbeteringen. 

 

Jouw karakter en mentaliteit 

Ben jij iemand die regelmatig met een ontzettende kater een kwartier te laat komt opdagen? Dan 

zoeken we jou vooral niet      . Je bent een cruciaal onderdeel van een uitgekiend productieproces en 

werkt met geavanceerde machines, dus op tijd komen en je hoofd erbij houden is belangrijk. Daarom 

beschik je over de volgende eigenschappen: 

• Gemotiveerd en proactief;  

• Praktisch ingesteld en weet van aanpakken;  

• Serieus met een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Flexibel;  

• Nauwkeurig;  

• Affiniteit met techniek; 

• In staat om zelfstandig te werken. 

 

 

 



 

Werktijden 

De werkzaamheden vinden plaats op maandag tot vrijdag van 16.00u. tot 22.00u., en op zaterdag en 

zondag van 7.30u. tot 16.30u. Je krijgt een vast rooster, en werkt minimaal 2 shifts per week 

(bijvoorbeeld 2 avonden of 1 avond en een dag in het weekend).   

Arbeidsvoorwaarden 

We vragen toewijding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, maar daar krijg je natuurlijk ook veel 

voor terug! Om te beginnen een uitstekend salaris (€ 6,- tot € 12,50, afhankelijk van werkdag, leeftijd 

en ervaring) en een vast aantal uren per week, zodat je goed bijverdient en exact weet wanneer je 

moet werken. Wij bieden daarnaast een leuke werksfeer, zonder hijgende baas in je nek maar met 

leuke collega’s én een high-tech omgeving.  

 

Contactgegevens 

Heb je vragen over de functie of de sollicitatieprocedure neem dan contact op met Myrle Zegers, via 

telefoonnummer 0485-383425 of myrle@samprecision.nl. 

 

Reacties worden vertrouwelijk behandeld.  
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