
 

 
 

De Vegetarische Slager (Breda) heeft een leuke uitdaging voor een vrolijke 
 

Productiemedewerker (40 uur) 
 
Meer over ons 
Onze droom is om geen dieren meer te gebruiken voor onze consumptie. Smaakervaring staat voorop bij 

de keuzes die we maken, omdat we geloven dat dit de manier is om vleesliefhebbers ervan te overtuigen 

dat ze niets hoeven te missen met onze producten. Een waar feestm, zonder het beest! Door 

vakmanschap, menselijke connecties, ondernemerschap, rebelsheid, humor, passie, optimisme, 

duurzaamheid en pionieren, willen we de grootste slager ter wereld worden, zodat we onze grote droom 

kunnen waarmaken. Sinds we eind 2018 onze krachten hebben gebundeld met Unilever, komt die droom 

elke dag dichter bij de realiteit! Herken je jezelf in deze woorden? In onze droom? Misschien heb je altijd 

het gevoel gehad dat je dit gemist hebt in de banen die je tot nu toe hebt gedaan? Dat hadden wij zeker, en 

daarom zijn we super blij dat we dit in de Vegetarische Slager hebben gevonden! Doe mee met de grootste 

voedselrevolutie aller tijden vanuit onze stek in Breda! 

Meer over de functie 
Je wordt ingedeeld bij een van onze drie productielijnen, je takenpakket bestaat o.a. uit: 

• Tijdig aanvullen van de grondstoffen, het verplaatsen van halffabricaat of gereed product. 

• Mengen van ingrediënten. 

• Tussentijdse proeven/monsters nemen en kwaliteitscontroles uitvoeren. 

• Opstarten, afsluiten en schoonmaken van de productie- en verpakkingslijnen en de werkplek. 

• Het verwerken/afvoeren van afval en afgekeurde producten. 

• Je werkt met regelmaat in een gekoelde en dynamische productie-omgeving. 

• Je wordt aangestuurd door de Lijncoördinator en werkt nauw samen met je collega’s van o.a. 
Productie, Kwaliteit en Productontwikkeling. 

 
Meer over jou 
Het is essentieel dat je past binnen het team van De Vegetarische Slager. Daarnaast: 

• heb je bij voorkeur een afgeronde VMBO-opleiding en enkele jaren productie-ervaring; 

• ben je in staat hygiëneregels toe te passen en heb je misschien al ervaring in de productie van 
levensmiddelen; 

• ben je bereid om op korte termijn in ploegendienst te werken; 

• kun je je voldoende uitdrukken in het Nederlands (mondeling en schriftelijk); 

• woon je in Breda (of directe omgeving); 

• ben je net zo enthousiast over ons bedrijf als wij! 
 

Dit zit in jouw DNA 

• Je bent mentaal en fysiek fit en houdt ervan om de handen uit de mouwen te steken. 

• Je bent positief ingesteld en bent op je best in een team. 

• Je neemt de kwaliteit van onze producten serieus en bent nauwkeurig. 

• Je kunt vooruit denken, communiceert goed en bent een prettige collega.  
 
Dit bieden wij: 
Binnen een geweldig team bij een innovatief en snelgroeiend bedrijf krijg je de vrijheid en 
verantwoordelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan onze groei en missie. Dit belonen we 
graag met een passend salaris, goede arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot groei en ontwikkeling in 
een uitdagende functie. Mail je sollicitatie (motivatie en CV) naar solliciteren@devegetarischeslager.nl.  
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 

mailto:solliciteren@devegetarischeslager.nl

