
 
 

 
 
 
   

    

 OPERATOR / PRODUCTIE 
MEDEWERKER 

 
 

Bedrijfsprofiel 
Kanters Special Products ontwikkelt, produceert en verkoopt o.a. voedingssupplementen, reinigings- en 
desinfectiemiddelen voor (water)leidingen en kuikenpapier vanuit onze vestiging in Lieshout. 
De producten worden ingezet binnen de intensieve veehouderij en rundveehouderij met als doel het 
verbeteren van het bedrijfsresultaat door ondersteuning van de diergezondheid en het voorkomen van het 
gebruik van antibiotica. 
Daarnaast ontwikkelt en produceert onze afdeling Technics sinds enkele jaren ook doseersystemen die er toe 
bijdragen dat onze producten optimaal ingezet kunnen worden. 
 

Momenteel zijn wij op zoek naar een Operator / Productie medewerker m/v 

 
Functie omschrijving 

• Als operator / productie medewerker ben je verantwoordelijk voor het produceren volgens recepturen 
en het afvullen van (vloeibare) voedingssupplementen en verzorgingsproducten 

• Je legt de activiteiten vast volgens de gestelde kwaliteitsnormen 

• Je maakt deel uit van een klein team van enthousiaste collega’s 
 

Functie eisen 
De operator / productie medewerker die wij zoeken beschikt over de volgende kwaliteiten: 

• MBO werk- en denkniveau of iemand die hiervoor opgeleid wil worden 

• Je bent een aanpakker, werkt nauwkeuring en houdt de kwaliteit van het eindproduct goed in de 
gaten 

• Ervaring in werken met chemische producten is een pre en hierbij is het belangrijk dat je je aan de 
bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften houdt 

• Je kunt omgaan met productiedruk 

• Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden voor het verrichten van lichte 
administratieve handelingen  

• Bij voorkeur in het bezit van een geldig heftruckcertificaat 
 
Arbeidsvoorwaarden 
De functie van Operator / productie medewerker is een zelfstandige, fulltime functie (40 uur) met veel 
verantwoordelijkheden. Kanters Special Products besteedt veel aandacht aan het creëren van een gezonde 
en motiverende werkomgeving met uiteraard passende arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede 
pensioenregeling en de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen. 
 
Spreekt het je aan om ons team te komen versterken en ben je op korte termijn beschikbaar, reageer dan snel 
en stuur je sollicitatie met CV naar m.heesterbeek@kanters.nl  
 
 
 
Mocht je naar aanleiding van deze advertentie enthousiast geworden zijn en wellicht in een andere 
functie binnen Kanters willen werken dan mag je ons natuurlijk altijd een open sollicitatie sturen. 

 
Bezoek ook eens onze website voor meer informatie over Kanters:  

www.kanters.nl 
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