
Voor onze locatie in Volendam zijn wij per direct 
op zoek naar een fulltime:

Productiemedewerker (met rijbewijs CE)

Wie zijn wij?
Kras Recycling B.V. is een familiebedrijf die al ruim 65 jaar actief is in de 
recycling van papier, karton, folies en kunststoffen. Kras is internationaal 
actief en toonaangevend in deze dynamische en snel veranderde indus-
trie. Een uitgebreid profiel van ons bedrijf vindt u op onze internetsite 
www.kras-recycling.com

Wat ga je doen?
Voor onze locatie Volendam zoeken we een flexibel inzetbare Productie-
medewerker in bezit van (of in opleiding of bereidt deze te halen) van CE 
rijbewijs. Jouw werk zal bestaan uit het werken in de productiehal gecom-
bineerd met het rijden op één van onze vrachtwagens.
Wanneer je overweg kunt met een heftruck dan ben je bij ons helemaal op 
de plaats. We leren je graag zelf de kneepjes van het Recycle vak.
Wanneer je op de vrachtwagen zit, rij je voor onze klanten in de regio 
Groot Amsterdam en breng je het materiaal naar Volendam waar het ver-
werkt door je collega’s.

Wanneer je op de vrachtwagen zit, rij je voor onze klanten in de regio 
Groot Amsterdam en breng je onder andere het materiaal naar Volendam 
waar het verwerkt door je collega’s.
 
Wat vragen wij?
 ➢ Rijbewijs CE en code 95 (of bereidt deze te halen)
 ➢ Flexibele instelling
 ➢ Een aanpakker die niet bang is om zijn handen vies te maken

Wat bieden wij?
 ➢ Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden
 ➢ Marktconform salaris
 ➢ Opleiding – en doorgroeimogelijkheden binnen Kras 
 ➢ Een prettige werksfeer in een jong team met leuke collega’s

Kom jij ons team versterken en ga je samen met ons de uitdaging aan?

Meer weten over de vacature? Benieuwd hoe een gemiddelde werkdag 
er uit ziet of gewoon vrijblijvend kennis komen maken? Neem dan even 
contact op met onze HR Functionaris op
06-303 69 223. Meer informatie over ons bedrijf vindt je op www.kras-re-
cycling.com

Jouw sollicitatie en cv kan je mailen naar: Jvanligten@kras-recycling.com 
of sturen naar:       Kras Recycling B.V.
        T.a.v. Jessica van Ligten
        Postbus 251
        1130 AG  Volendam

Tevens zoeken wij voor onze locatie in Volendam zijn we per direct:

Medewerk(st)er Sortering (parttime)

Wat zoeken wij?
Wij zoeken flexibele krachten (vanaf 16 jaar) die per direct een aantal ploe-
gen per week willen werken. Wij werken in 3 ploegen van 3 uur verdeeld 
over de dag tussen 6.00 en 16.00 uur.

Ben jij op zoek naar een (bij)baan en kom jij ons team versterken?

Meer informatie over de vacature? 
Mail of bel dan even met Jessica van Ligten op 06 303 69 223 

of jvanligten@kras recycling.com

Kom werken bij Kras

Kom werken bij Kras
Voor onze locatie in Volendam zijn we per direct op zoek naar:

Medewerk(st)er Sortering (parttime)

Wij zoeken flexibele krachten (vanaf 16 jaar) die per direct een aantal ploegen per week willen werken. Wij werken in 3 ploegen van 3 uur 
verdeeld over de dag tussen 6.00 en 16.00 uur. 

Ben jij op zoek naar een (bij) baan en kom jij ons team versterken?

Meer informatie over de vacature? Mail of bel dan even met Jessica van Ligten op 06 – 303 69 223 of
jvanligten@kras-recycling.com


