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Van Vulpen Veevoeders is actief in de dynamische 
veevoerbranche en verkoopt bijproducten en ruwvoer. 
Wij werken met een gedreven en ambitieus team. Op 
dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team 
en daarom zijn we op zoek naar jou om ons team 
te komen versterken als:

Van Vulpen Vergisting is actief in 
de dynamische vergistingsbranche 

en verwerkt restproducten uit de 
levensmiddelenindustrie. Van deze 

restproducten wordt groene energie 
gemaakt. Binnen Van Vulpen Vergisting 

werken wij met een gedreven en ambitieus 
team. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding 

in ons team en daarom zijn we op zoek naar jou om 
ons team te komen versterken als:

Als spin in het web 
ben je verantwoor- 

delijk voor het opera-
tionele werk in onze hal. 

Je bedient de machines 
t.b.v. het verwerken van de 

restproducten. Je lost en laadt vrachtauto’s, verricht 
onderhoud aan onze installaties en draagt zorg voor een nette 

en professionele uitstraling. Je onderhoudt contact met leveranciers 
en transporteurs om alles in goede banen te leiden.

Meer info? www.veevoer.nu of www.vergisting.nu of bel 06 33 32 7034. Wij zijn gevestigd aan de Meelsewei 4 in Tiel.

Wat wij belangrijk vinden?
• Je hebt ervaring met verkoop en pionieren is een hobby.
• Je hebt kennis van het boerenbedrijf en je kunt je goed 

inleven in een veehouder.
• Je bezit een enthousiaste en professionele manier 

van communiceren.
• Je bent energiek, gemotiveerd en weet van 

aanpakken.
• Je kunt goed met digitale hulpmiddelen 

overweg.
• Kennis van rantsoenen is een pré.

Wat wij belangrijk vinden?
•   Je bent energiek en bereid om je handen uit de mouwen te steken.

•   Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
•   Je bent opgeruimd, flexibel en sociaal.

•   Je bent in het bezit van een B-rijbewijs.

Past dit bij jou?
Stuur dan je sollicitatie met CV 

vóór D.V. 14 december 2017 naar 

g.debruijne@veevoer.nu

Past dit bij jou?
Stuur dan je sollicitatie met CV vóór D.V. 14 december 2017 

naar g.debruijne@veevoer.nu


