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Kom jij ons team
versterken?

WSP Food is op zoek naar jou!
Wij zijn op zoek naar gedreven en enthousiaste medewerkers voor de productie. 
Wat ga je doen? Je bent verantwoordelijk voor het optimaal laten verlopen van alle dagelijkse 
werkzaamheden tijdens het hele proces van slicen en verpakken van kwalitatief hoogwaardige 
vleeswaren. WSP Food heeft een gepassioneerd en gedreven team medewerkers. Wil jij daar onderdeel 
van uitmaken en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Reageer dan snel en wie weet mogen we je 
binnenkort verwelkomen!

Check onderstaande vacature en solliciteer naar jouw nieuwe uitdaging bij WSP Food!

Jouw verantwoordelijkheden 
• Zorgdragen voor de continuering van het slicing/productieproces; 
• Een kwalitatief en voedselveilig eindproduct produceren; 
• Naleven van de (hygiëne- en veiligheids-) regels binnen WSP Food; 
• Snijden volgens de aangegeven volgorde op de snijlijst; 
• Controleren van uiterlijke productkenmerken (kleur, snit) en sortering op het schaaltje;    
• Op juiste wijze uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden; 
  
Ons aanbod 
• Fijne werkomgeving waarbij open- en eerlijkheid hoog in het vaandel staan 
• Ruimte voor ontwikkeling van jouw ambities 
• Een team van enthousiaste collega's 
• Salaris passend bij jouw ervaring c.q. opleidingsniveau 
  
Over ons 
WSP Food in Beuningen versnijdt en verpakt hoogwaardige vleeswaren sinds 2009. Wij 
zijn een groeiend bedrijf dat is ontstaan uit passie en de ambitie om ambachtelijke en pure 
producten terug te brengen naar de consument. Door de inzet van onze innovatieve snij- 
en verpakkingstechnieken worden onze producten efficiënt en hygiënisch versneden, 
verpakt en gepresenteerd. Wij ontwikkelen en leveren een uitgebreid assortiment aan 
versproducten aan een groot aantal gerenommeerde retailers en supermarkten.  
Samen met 100 collega's werken wij met trots en passie om elke dag onze mooie en 
kwalitatieve producten te kunnen leveren. 
  
  
  
  
  
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Jouw kenmerken:  
Leergierig | Communicatief

Fulltime

Beuningen

Solliciteren?
Wil jij jouw ambities verder 
ontwikkelen en bijdragen aan de 
groei van ons bedrijf? Dan willen we 
jou graag beter leren kennen.  
  
Stuur je CV met motivatie naar: 
hrm@wsp-food.nl t.a.v. Hein Nuiten


