
OPERATOR
MELKPOEDERTOREN

LIPROVIT in Kampen is een 
internationaal opererende 
onderneming en onderdeel 
van de Fuite groep. Ons 
bedrijf produceert producten 
voor humane consumptie en 
diervoeding.

Genuakade 6, 8263 CG  KAMPEN   www.liprovit.com

VACATURE

FUNCTIE-EISEN:
•  Je kunt goed functioneren 
 in teamverband
•  Aanpakkersmentaliteit
•  Je bent bereid tot werken in 

3-ploegendienst
•  Eigen inbreng wordt 

gewaardeerd

WAT BIEDEN WIJ:
•  Werken binnen een familiebedrijf
• Uitstekende 
 arbeidsvoorwaarden
• Liprovit heeft collegialiteit hoog 

in het vaandel
• Nieuwe fabriek, 
 fijne werkomgeving

STUUR JE SOLLICITATIE NAAR:
lammers@liprovit.com of neem contact

op met Jan Jelle Lammers, tel. 06-21850569
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FUNCTIEPROFIEL

Wat zoeken wij: 
•  Iemand die beschikt over een 

afgeronde MBO, niveau 3 of 4, 
technische opleiding. 

•  Je beschikt over werkervaring als 
allround monteur in een produc-
tieomgeving.  

•  Je beschikt over goede sociale 
vaardigheden en kunt zowel in 
een team als zelfstandig werken. 

•  Je bent flexibel, stressbestendig, 
accuraat en initiatiefrijk. 

WAT WIJ JE BIEDEN 

Wij bieden uitstekende primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Een 
zelfstandige, afwisselende job waarbij 
eigen inbreng wordt gewaardeerd. 
De organisatiecultuur kenmerkt zich 
door korte communicatielijnen en 
collegialiteit. 

SOLLICITATIEPROCEDURE  

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Jan Jelle Lammers, 
tel: 06 21 85 05 69 of per mail, 
lammers@liprovit.com. 
Je sollicitatie zien we graag tegemoet.

We zijn op zoek naar een 

ALLROUND MONTEUR 
TECHNISCHE DIENST M/V

Als allround monteur werk je zelfstandig en heb je afwisselende  
werkzaamheden in een platte organisatie met ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling. De werkzaamheden vinden plaats in 
samenspraak en nauw overleg met de productie afdeling.


