
Medewerker inpakafdeling 

Lijkt het je leuk om mee te werken in het verpakkingsproces van wafels? Ga aan de slag als 

medewerker op de inpakafdeling bij Helwa! 

Als medewerker van de inpakafdeling ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse 

werkzaamheden. Denk daarbij aan het vullen van trays met wafels, het snijden van de wafels (met zo 

min mogelijk verspilling), het plaatsen van de wafels in de verpakkingsmachine en het inpakken en 

palletiseren van producten. Daarnaast assisteer je aan de verpakkingslijn en zorg je ervoor dat jouw 

eigen werkomgeving netjes en schoon is én blijft. Eventuele kwaliteitsafwijkingen signaleer en 

rapporteer je aan de lijnchef. 

 

Wij vragen 

 werk- en denkniveau op minimaal lbo-niveau; 

 flexibele en samenwerkingsgerichte houding. 

 

Wij Bieden 

 Basis start salaris van 11.76 euro per uur 

 Na 26 weken 13.12 euro per uur 

 Daarnaast ontvang je op elk gewerkt uur ploegentoeslag 

 Toeslag ochtend dienst van 06.00 tot 14.00 uur 2,75%  

 Toeslag middag dienst van 14.00 tot 22.00 uur 18.75%  

 Toeslag nacht dienst van 22.00 tot 06.00 uur 38.5%  

 Bij goed functioneren is er in korte tijd een urengarantie te verdienen of zelfs in dienst te 

treden bij Helwa Wafelbakkerij 

 

Waar ga je aan het werk 

Helwa Wafelbakkerij bv. te Hallum is de enige wafelbakkerij in Nederland die zich uitsluitend met de 
fabricage van wafels bezighoudt. Gebruikmakend van de modernste productiemiddelen worden bij 
Helwa wafels gebakken, gevuld met crème en eventueel gechocolateerd. De afzet vindt plaats bij 
retailers in heel Europa onder private label en eigen merk. Helwa is een familiebedrijf met ongeveer 
100 medewerkers. 
 

Meer weten over Helwa? Kijk op https://www.helwa-wafels.nl/ 

 

In aanmerking komen voor deze functie? 

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd om aan de slag te gaan als inpak medewerker bij Helwa 

Wafelbakkerij. Neem dan contact op met Annette Bontekoe en/of Rutger Smits van AB Vakwerk. Zij 

zijn bereikbaar op nummer 0519-220859 of per mail Helwa@abvakwerk.nl 
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