
    

 

 
 
 

Zet jij je tanden in een carrière bij de Enkhuizer Koekfabriek? 
 

MEDEWERKER BAKKERIJ   
32 tot 36 uur 

 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een succesvolle 
levensmiddelenfabrikant van kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert 
o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte 
Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn wij ook vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met 
onze merken Nakd, BEAR en TREK.  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
Als medewerker Bakkerij werk je in een team met + 10 collega’s, waarbij je alle voorkomende 
werkzaamheden -van deegbereiding tot het afbakken van het eindproduct- verricht. Je activiteiten zijn 
er op gericht om samen met jouw collega’s kwalitatief hoogwaardige producten te produceren. 
Kernwoorden hierbij zijn: betrokkenheid, creativiteit, kwaliteit, voedselveiligheid, verbeteringen 
aanbrengen, storingen oplossen en controles en registraties uitvoeren 

 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is: 

• Je hebt kennis van en ervaring met Procesbeheersing 

• Als je ervaring in de Voedingsmiddelenbranche hebt is dat een pre 

• Je hebt MBO werk en denkniveau 

• Je hebt Technisch inzicht 

• Je hebt Oog voor Kwaliteit en Hygiëne 

• Je bent Leergierig en je wilt ons helpen om het Iedere Dag Beter te doen 

• Je wilt minimaal 32 uur werken 

• Teamgeest en Communicatieve Vaardigheden zijn jou niet vreemd  

• Je bent Flexibel in werkdagen en werktijden 
 

 
Wat voor ons gesneden koek is: 
Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een 
dynamische en succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze 
organisatie laat zich omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij 
stimuleren durf en teamgeest bij onze medewerkers  
 
Enthousiast 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie dan kun je contact opnemen met Ronny Harpal 
Manager Productie 06-19075575 of mail jouw CV met motivatiebrief naar recruitment@peijnenburg.nl 
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