
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Royal van Rees Group (www.vanrees.com), opgericht in 1819 en bekroond met het koninklijk 
predicaat in 2019, is de grootste onafhankelijke leverancier en verwerker van thee. Kernactiviteit is het 
wereldwijd in bulk kopen, mengen, verkopen en distribueren van thee. Diepgaande productkennis, een 
uitgekiende marktbenadering en een wereldwijd kantorennetwerk vormen de basis voor het succes van 
de Royal van Rees Group. 
 
Het hoofdkantoor is gevestigd te Rotterdam. De overige 11 bedrijven bevinden zich in Kenia, Malawi, 
Sri Lanka, Vietnam, Indonesië, India, Egypte, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische 
Emiraten en Canada.  
 
In Dongen staat een fabriek en distributiecentrum waar de thee wordt gemengd en opgeslagen om 
vervolgens van daaruit wereldwijd te worden gedistribueerd. De fabriek is gecertificeerd voor 
FSSC22000 (voedselveiligheid). 
 
Voor deze locatie zijn we op korte termijn op zoek naar een  
 

PRODUCTIE MEDEWERKER  
 

Je werkt samen met het vaste team van 3 productiekrachten en taken rouleren onderling. Je kunt 
worden ingezet op alle onderdelen van het productieproces zoals het bijrijden van de thee, het storten 
van balen thee in de blend silo’s, het bedienen van machines, het controleren van de kwaliteit van 
inkomende- en uitgaande goederen, monstername en daarnaast ben je verantwoordelijk klein 
onderhoud en schoonmaken van machines en fabriek. Je hebt te maken met voedingsmiddelen, dus je 
zorgt te allen tijde voor een schone werkomgeving en leeft de regels omtrent hygiëne strikt na. Je kan 
zowel zelfstandig als in teamverband goed werken. 
 
 
Je werkt in dagdienst, van 07.45 tot 16.30 uur.  
 
 
Wij zoeken kandidaten met: 
▪ enige jaren werkervaring in de productie / 

voedingsmiddelenindustrie 
▪ een heftruckcertificaat is een pré  
▪ woonachtig in Dongen of directe omgeving 
▪ je beheerst de Nederlandse taal, hebt 

goede communicatieve vaardigheden en 
kan je verstaanbaar maken in het Engels 

▪ groot verantwoordelijkheidsgevoel 
▪ flexibele opstelling 
 
 
We bieden je: 
▪ een afwisselende baan in thee 
▪ een salaris dat afhankelijk is van 

leeftijd/ervaring 
 
 
 

Mogelijk belastende factoren: 
▪ Groot deel van de werkzaamheden wordt 

staand verricht 
▪ Licht tilwerk 
▪ Theestof 
▪ Klimaat 

 
Stuur je sollicitatie en CV naar:  
hrm@vanrees.com  
 
Voor meer informatie kan je contact 
opnemen met Salina Voets, HR Assistent 
010-4021775 

 
 

Sluitingsdatum: 
30 april 2021 
 
Acquisitie is niet gewenst bij deze vacature 

 

http://www.vanrees.com/
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