
Interesse in een baan bij één van de meest dynamische bedrijven uit de regio?

Constructiebankwerker / TIG lasser niveau 4
Wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers voor onze productieafdeling.
Met behulp van technische tekeningen las je zelfstandig (hoofdzakelijk TIG)
plaat- of kokerwerk en assembleer je onderdelen of machines ten
behoeve van pluimveeverwerkende machines. Naast laswerkzaamheden
en assembleren verricht je ook andere taken zoals: buigen, boren, tappen,
persen, walsen, richten etc.

Productie medewerker R&D
Heb je affiniteit met techniek, machinebouw en procesautomatisering en
wil je een interessante carrièrestap maken met veel eigen inbreng? Dan is
dit de uitgesproken kans. Op onze R&D afdeling worden technologische
innovatieve machines en systemen voor de pluimveeverwerkende
industrie ontwikkeld.

Tekenaar / constructeur / projectleider (engineering)
Voor uitbreiding op onze engineeringsafdeling zijn wij op zoek naar een
ervaren Solid Works tekenaar/constructeur die naast
engineeringwerkzaamheden van nieuwe machines en projecten ook een
stuk projectbegeleiding op zich kan nemen ter voorbereiding van de
afdeling inkoop en werkvoorbereiding.

CNC / conventioneel draaier & frezer (fulltime&parttime)
Voor zowel ons machinepark in de productiehal en de afdeling R&D zijn
wij op zoek naar een ervaren CNC (FANUC) en conventioneel draaier en
frezer.

Aspirant service monteur
Heb je een technische MBO opleiding werktuigbouwkunde en/of elektra?
Hou je van reizen en heb je altijd al iets van de wereld willen ontdekken?
Dan is dit de uitgesproken baan voor jou.

Field software engineer
Servicegerichte functie in de elektrotechniek, binnen een organisatie van
machinebouw. Betreft het in bedrijf stellen van machines, het ondersteunen
van klanten bij vraagstukken en storingen, zowel telefonisch in onze
werkplaats als bij onze klanten op locatie (wereldwijd).

Voor al onze vacatures geldt, dat wij uitstekende arbeidsvoorwaarden
bieden in een net georganiseerd bedrijf. Wij zijn aangesloten bij de cao
klein metaal. Voor alle vacatures prefereren wij een flexibele instelling en
geen 9 tot 5 mentaliteit.

Bezoek www.foodmate.nl/en/jobs-2 voor de uitgebreide omschrijving van
de vacatures. Heb je interesse in één van de bovenstaande vacatures?
Stuur ons een e-mail of schrijf een brief + CV t.a.v. dhr. Rik Wijnhorst -
hrm@foodmate.nl

FOODMATE B.V.
Röntgenstraat 18 • 3261 LK Oud-Beijerland
Tel: +31-186 630 240
info@foodmate.nl • www.foodmate.nl

Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

De beste

service

Philips Ambilight
3D SMART TV 47 inch

39,95

27,95
per maand

Lease en profi teer van de beste service:

Win Grand 
12-Inches 

13 én Iconic 
Groove van 
top-dj Ben 
Liebrand

Ga snel naar 
www.deweekkrant.nl/actie

20 x  
CD-

PAKKET

Klik&Win

Hampshire Hotel - de Eese (4*) ligt heerlijk rustig in de bosrijke 
omgeving van De Bult/Steenwijk. Ons eigen Venetië moet u een keer 

gezien hebben. In de nabijgelegen steden Meppel,
Heerenveen en Zwolle kunt u uitgebreid shoppen of genieten op een 

van de vele terrassen. Overijssel zal u aangenaam verrassen.

Voor informatie en/of boeken
bel 0571 - 27 77 44 of kijk op
www.marrea.nl/DWK503

Prijs p.p. o.b.v. 2 personen per kamer. Toeslag alleengebruik: € 17,50 p.n. 
Toeristenbelasting € 1,75 p.p.p.n. Reserveringskosten: € 12,50 per boeking. 
Dit arrangement is geldig t/m december 2015, m.u.v. feestdagen.

Inhoud arrangement:
! 2 x overnachting
! 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
! 1 x 2-gangen diner met koffie of thee na
! 1 uur durende rondvaart Giethoorn 
! Gebruik van WiFi
! Gratis parkeren

Ontdek Giethoorn en 
De Weerribben-Wiede

3 dagen genieten in de Kop van Overijssel

Slechts

€79,50
p.p.

deweekkrant.nl/webwinkel
categorie reizen - hotelovernachtingen

Marrea
hotelarrangementen

Voor informatie en/of boeken M
hotelarrangementen
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Jorrit, Lucas, Jadian, Engel, Wesley, Julian, Boaz, Judah, Rahul en Tristan van E2 bungelden eerst 
nog hopeloos onderaan. 

VV PAPENDRECHT - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst. Deze week 
het verhaal van E2. Glim-
mend van trots zag ik vorige 
week de trainer van de E2 
van VV Papendrecht in een 
lokale snackbar. Joyeus buf-
felend, hij leek blij.
Want hoe anders was het en-
kele maanden geleden. De 
E2 bungelde hopeloos on-
deraan in de eerste klasse. 
Geen chemie, geen samen-
hang, de vedettes gedroe-
gen zich als vedettes. En de 
waterdragers ook. En toen 
vervolgens het bestuur naar 

buiten kwam met de mede-
deling “wij staan voor 100% 
achter de trainer”, besefte de 
trainer dat het lot niet meer 
in zijn handen lag. Het roer 
moest om! En dat deed hij: 
geen privileges meer, “twen-
ty four seven met je sport 
bezig zijn”, geen verkering, 
“up or out”. Het was nu aan-
haken. Of afhaken.
In de eerste wedstrijd na 
de winterstop werd met 0-7 
verloren van ASWH. En ook 
na 25 minuten in en tegen 
SteDoCo keek de E2 tegen 
een 2-1 achterstand aan. De 
eerste Twitterberichten be-
reikten het bestuur: “Zo kan 

het niet langer! Bij thuis-
komst zullen wij in onder-
ling overleg besluiten dat de 
partijen uit elkaar gaan….”
Toen, in dat ondefi nieerbare 
moment tussen de eerste en 
tweede helft, moet er iets 
gebeurd zijn. Tot op de dag 
van vandaag niet opgehel-
derd, maar de mannetjes 
kwamen als herboren uit de 
kleedkamer. De 1-2 achter-
stand werd moeiteloos om-
gebogen in een 5-4 overwin-
ning. Vanaf dat moment was 
het hek van de dam. 

Lees verder op www.
vvpapendrecht.nl.



Team van de week E2


