
 
 

 
Vacature productiemedewerker 

 
Morssinkhof Groep is fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en sierbestratingsproducten. Onze 
betonproducten worden gemaakt op vijf eigen productielocaties in Hengelo, Hardenberg, Malden en Enter. 
Daarnaast zijn we met onze handelsonderneming Brinkman baksteencentrum leverancier van straatbakstenen 
en gebakken gevelstenen voor de zakelijke markt. Onze handelsonderneming TuinVisie levert bovendien 
tuinmaterialen voor de consumentenmarkt. Hiermee is Morssinkhof Groep actief in de ontwikkeling, productie 
en verkoop van producten voor de inrichting van zowel de private als de publieke leefomgeving. Binnen de 
totale groep werken circa 200 medewerkers.  
 

Voor onze productielocatie te Malden zijn wij per direct op zoek naar een: 
Productiemedewerker (m/v) 

Fulltime (40 uur), 2 ploegen, standplaats Malden 
 
 
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden: 

• Bedienen en instellen van de machine; 
• Volgens de richtlijnen controleren van de kwaliteit van producten, het uitsorteren van b-keuze en het 

registreren hiervan; 
• Actief bewaken van het productieproces en het constateren en doorgeven van verstoringen aan de 

technische dienst; 
• Assisteren bij het ombouwen en het onderhouden van de machines; 
• Verhelpen van kleine storingen in de machines;  
• Schoonhouden van de werkplek/afdeling/machines, inclusief het bijbehorende terrein; 
• Neerzetten van voorraden eindproduct en halffabricaat met de heftruck op de aangegeven plaatsen 

op het terrein. 
 
Wat vragen wij:  

• Mbo werk- en denkniveau (mechanisch);  
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een technische functie; 
• Heftruckcertificaat is een pré. 

 
Wat bieden wij:  

• Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie bij een nuchtere, no-nonsense organisatie waar 
eigen inbreng en ideeën worden gewaardeerd; 

• Opleidingsmogelijkheden; 
• 25 vakantiedagen + 12 ADV-dagen; 
• 8% vakantiegeld en 3,5% eindejaarsuitkering;  
• Tegemoetkoming reiskosten;  
• Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring. 

 
Interesse?  
Ben jij van mening de juiste kandidaat te zijn en heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij graag 
uiterlijk 29 maart 2019 jouw motivatiebrief + cv. Je kunt deze mailen naar Leonie Wetering, P&O adviseur.  
E-mailadres: l.wetering@morssinkhof-groep.nl. 
 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Rik Jurjens, locatiemanager, via telefoonnummer: 
074-2426000 of per e-mail: r.jurjens@morssinkhof-groep.nl.  

 
 


