
 
 

 
Klaas Puul B.V. is al bijna 50 jaar één van de toonaangevende leveranciers van Noordzee garnalen, tropische 
garnalen en traditioneel gerookte zalm. Met zeven vestigingen verspreid over Europa en Afrika (Marokko), 
meer dan 3000 medewerkers en een omzet van meer dan 170 miljoen hebben wij het hele productie- en 
verwerkingsproces in handen. De komende jaren zal gewerkt worden aan de groei van Klaas Puul, onder 
meer via investeringen in internationale marketing & verkoop, productontwikkeling en productietechnologie 
en -capaciteit, waaronder een nieuwe productielocatie en hoofdkantoor in Volendam als ook de uitbreiding 
van de bestaande capaciteit in Edam. 
 
Klaas Puul is voor de avondploeg Productie op zoek naar nieuwe medewerkers  
(m/v) voor onder meer de volgende functies: 

 
Productiemedewerker(s)  
De functie:       Het profiel:  

- Meewerken aan de reiniging, algehele veiligheid en  - Uitvoeren van productiewerkzaamheden;   - LBO-niveau; 
- - Uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verwerking - Relevante werkervaring; 
 van het product;      - Hygiënisch en nauwkeurig werken; 
faaaaaaaaaaadfasdfasdfafasdfadf - Meewerken aan de reiniging, algehele veiligheid en  - Bereidheid tot het werken buiten de  reguliere 

hygiëne op de afdeling;      uren wanneer noodzakelijk;                                                                                 
- Uitvoeren van andere voorkomende werkzaamheden. 
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Reachtruck-chauffeur 
De functie:       Het profiel: 
- Orderbonnen picken en vrachtwagens laden voor vertrek; - Minimaal LBO-niveau; 
- Lossen en ontvangen van binnenkomende goederen;  - In bezit van Reachtruckcertificaat; 
- Registeren van hoeveelheidscontrole en kwaliteitsaspecten - Relevante werkervaring; 
als uiterlijk en temperatuur;     - Hygiënisch en nauwkeurig werken; 
- FIFO opslaan van de goederen op de aangewezen  - Bereidheid tot het werken buiten reguliere  
plaatsen;       uren wanneer noodzakelijk;  
- Melden van manco’s. 
 
Machineoperator(s) 
De functie:       Het profiel: 
- Verantwoordelijk voor de lijnaansturing;   - Ervaring met machinebediening; 
- Bedienen en instellen van de machines;   - Technische inzicht en affiniteit met machines 
- Bijhouden van registraties bij en uitvoeren van  en computers; 
kwaliteitscontroles;      - Verantwoordelijkheidsgevoel en enige 
- Instrueren en motiveren van medewerkers aan de lijn; leidinggevende capaciteiten; 
- Zorgdragen voor en meewerken aan de reiniging en  - Hygiënisch en nauwkeurig; 
algehele veiligheid en hygiëne aan de lijn;   - Flexibele en actieve werkhouding; 
- Rouleren met overige machineoperators om vervanging - Bereidheid tot het werken buiten reguliere 
te waarborgen;       uren wanneer noodzakelijk; 
- Uitvoeren van overige werkzaamheden. 
 
Voor alle bovenstaande functies geldt:  
- Een fulltime dienstverband;  

- In eerste instantie een contract voor bepaalde tijd;  

- Prettige werksfeer binnen een informele, persoonlijke en dynamische werkomgeving;  
- Een enthousiast team van collega’s.  



 
 
 
Heeft u interesse in één van bovenstaande functies? Stuur dan uw sollicitatiebrief voorzien van uw CV naar:  
Klaas Puul B.V., afdeling Personeelszaken, Postbus 231, 1130 AE Volendam of per e-mail: pz@klaaspuul.com. 
Voor meer informatie over de functies kunt u contact opnemen met de afdeling personeelszaken (tel.nr. 0299-
399342). 
 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.  
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