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Vacature: Vakantiewerk  
 
Kom jij ons helpen deze zomer? 
 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij voor de schoolvakantie (18 juli t/m 26 augustus) op zoek 
naar collega’s! Dit betreft de weken 29, 30, 31 , 32, 33 en 34. 
 
Frisian egg is een internationaal opererend familiebedrijf. Frisian egg opereert als leverancier 
van eiproducten, als grondstof voor bakkerijen en de levensmiddelenindustrie, 
zoals mayonaise- en saladeproducenten. 
 
Vakantiewerk Productiemedewerker: 
Als productie medewerker ben je verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de 
eieren. Werkzaamheden die hier bij komen kijken zijn onder andere: 

- Het invoeren van eieren in de breekmachine. 
- Controle op de scheiding van het ei en het eventueel separeren van het eigeel/eiwit. 
- Controleren van machines bij het breken van de eieren. 
- Reinigen van de brekerij en de koelcel. 

 
Vakantiewerk Medewerker expeditie: 
Als expeditie medewerker ben je verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande 
goederen en de interne verplaatsingen van deze goederen. Werkzaamheden die hier bij 
komen kijken zijn onder andere: 

- Diverse administratieve taken. 
- Correct en efficiënt uitvoeren van het laad- en los proces. 
- Zorgdragen voor interne verplaatsingen. 

 
Vakantiewerk Medewerker tankreiniging: 
Als medewerker tankreiniging ben je verantwoordelijk voor correct reinigen van de tanks. 
Werkzaamheden die hier bij komen kijken zijn onder andere: 

- Reinigen van de tanks. 
- Reinigen van de tankauto’s. 
- Opstellen en tijdig verstrekken van reinigingscertificaten. 
- Reinigen vloeren van de koelcellen en de tankreinigingsruimte. 

 
Jouw profiel: 
Je bent minimaal 17 jaar en je hebt een flexibele instelling. 
 
Wij bieden: 
Wij bieden jou een fulltime baan in een prettig familiebedrijf. 
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een bij de functie passend salaris. 
 
Spreekt de functie je aan, stuur dan je CV en motivatie voor 30 juni 2022 naar: 
info@frisianegg.com.  
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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