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Highpack B.V. is een zaadverpakkingsbedrijf met 
5 medewerkers en wordt gerund door Patrick en 
Rowena, broer en zus. Wij maken zakjes en verpakken 
zaden voor diverse zaadbedrijven in Nederland en 
daarbuiten.

Wij zijn op zoek naar een fulltime

VERPAKKER / TECHNISCH 
MEDEWERKER 
(40 uur)

Wij zoeken een collega die niet alleen verpakt maar die ook de 
machines onderhoudt.
Je bent werkzaam in een klein team (je krijgt er 6 gezellige 
collega’s bij) en daarom ben jij multifunctioneel inzetbaar. 

Werkzaamheden:
• Je stelt de machines in en verzorgt alle werkzaamheden 

horende bij het verpakkingsproces.
• Je denkt mee 
• Verzendklaar maken van goederen.
• Laden en lossen van goederen met heftruck.
• Bezorging van goederen met de bedrijfswagen
 (inclusief aanhangwagen).
• Onderhoud aan onze machines is van groot belang, het 

is dan ook een pré wanneer je technisch onderlegd bent.

Functie eisen:
• Je hebt een technische achtergrond/inzicht.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, 

bent representatief en flexibel. Verder heb je een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en staat service en kwaliteit 
hoog op je lijstje. 

• Je bent secuur in je werkzaamheden; 
 bij twijfel vraag je altijd om hulp. 
• Je moet zelfstandig kunnen werken en in een goede 

conditie verkeren door de tilwerkzaamheden en het 
langdurig staan. 

• Je bent in het bezit van een heftruckrijbewijs 
 en een rijbewijs B/E. 
• Incidenteel komt het voor dat wij overwerken. Je bent 

dan ook bereid tot het maken van overuren en werken 
op zaterdag

Aanbod
Een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden zoals fruit 
van de zaak en een pensioensregeling. We zijn een klein 
familiebedrijf en vinden het belangrijk dat het ook gezellig 
is op de werkvloer, we lunchen dan ook elke middag samen 
en drinken in de ochtend en de middag met het hele bedrijf 
samen koffie. 

Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? 
Stuur dan je motivatie met CV vóór 31 maart 2022 
naar info@highpack.eu.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met 
Rowena Zuijderhoudt-Hink tel: 0228-325060. 
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