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VACATURE
PRODUCTIEARBEIDER - MEDEWERKER VERFPRODUCTIE

Jouw verantwoordelijkheden 
• Je bent samen met een team verantwoordelijk voor de productie van watergedragen verf, het 
 etiketteren van verpakkingen en uitvullen van geproduceerde verf. 
• Je staat in voor de correcte uitvoering van de dagplanning, dit conform de kwaliteitsvoorschriften. 
• De nodige grondstoffen worden aangevoerd met de BT stapelaar, heftruck of reachtruck of via 
 pijpleidingen en correct afgewogen. 
• Formules worden correct opgevolgd en de waarnemingen genoteerd. 
• Je bedient de verfmixers, etiketteerlijn en de uitvullijnen.
• Daarnaast sta je in voor de orde en netheid van de werkplaats. 
• De veiligheidsvoorschriften worden door jou strikt opgevolgd.

Jouw profiel
• Je weet van aanpakken en steekt graag je handen uit de mouwen.
• Zelfstandig kunnen werken en een goede communicatie is een must.
• Je bent een echte teamplayer.
• Je werkt gestructureerd en ordelijk.
• Je kan omgaan met onverwachte omstandigheden.

Ons aanbod
Een full-time job in een 40-uren week (= 12 ADV-dagen) en in daguren. Je mag rekenen op een 
marktconform uurloon, aangevuld met extralegale voordelen. Copagro is een bedrijf waar respect, 
collegialiteit en samenwerken centraal staan. Hard werken gaat hier hand in hand met warmte en 
een positieve sfeer. Je mag rekenen op een boeiende, afwisselende en uitdagende functie binnen 
een sterk groeiend en succesvol bedrijf. 

Kiezen voor Copagro is kiezen voor innovatie, groei en lange termijnvisie. Je komt terecht in een 
bedrijf met grote werkzekerheid en dit binnen een file-arme omgeving. Bovendien krijg je heel wat 
begeleiding on-the-job en worden de nodige opleidingen georganiseerd.

Interesse? Stuur jouw kandidatuur naar Thérèse De Blieck - HR Manager
therese.deblieck@copagro.be

Copagro, met hoofdzetel te Temse, is meer dan ooit de Benelux-marktleider in de distributie van 
non-paint, paint en deco aan de vakman.  Het is onze ambitie om de schilders en de decorateurs 
het juiste product aan te bieden tegen de scherpste prijs én met de beste service, ook op vlak van 
logistiek.  Professionele productinformatie, aanzienlijke voorraden en snelle leveringstermijnen 
zijn de pijlers van de service bij Copagro. Vanuit het centrale warehouse in Temse (permanente 
stock van meer dan 6.000 producten) worden dagelijks zo’n 160 verkooppunten beleverd. Copagro 
is een financieel gezond en sterk groeiend bedrijf en blijft investeren naar de toekomst toe. Zo 
werd er recent flink geïnvesteerd in digitale technologie, ERP & WMS pakketten en een webshop. 
Om onze verdere groei te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een productiearbeider voor onze 
productie-afdeling.


