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VTM Quality Services Holland B.V. is binnen de voedingsmiddelenindustrie actief als pluimvee 
verwerkend productiebedrijf. De kernactiviteit is het zo efficiënt mogelijk fileren van pluimvee op 
locatie bij onze klanten. Door deze professionele dienstverlening neemt VTM haar afnemers zorg 
uit handen en dit levert ze een grote kostenbesparing op. Ter ondersteuning van de productie op 
verschillende locaties, zijn wij op zoek naar 
 
 
 

Productiemedewerkers / fileerders 
m/v (fulltime) 

 
 
 
Je werkomgeving, waar kom je te werken? 
 
Je werkplek bevindt zich in een grote productiehal, waar meerdere fileerlijnen staan en de nodige logistieke 
routes zijn uitgezet. Vanwege de voedselveiligheid werk je in een gekoelde omgeving, zodat de kwaliteit 
van onze kipproducten optimaal wordt gewaarborgd. Nadat de filets zijn gesneden, worden ze gesorteerd, 
gewogen, verpakt en klaargemaakt voor verzending. Vanuit de productiehal gaan de pallets met dozen 
direct de gekoelde vrachtwagen in om op weg te gaan naar hun bestemming ergens in Europa. 
 
Met wie ga je samenwerken? 
 
VTM Quality Services is een multicultureel bedrijf waar respect voor elkaar, openheid en heldere 
communicatie de standaard zijn. Je directe collega’s komen uit 14 verschillende landen en de onderlinge 
sfeer is prima. Dit merk je aan een informele, no-nonsense manier van werken en korte lijnen op de 
werkvloer. De leidinggevenden zijn zelf ook hun carrière bij VTM in het productieproces gestart. Zij 
begeleiden en ondersteunen het team dat ze aansturen bij het zo goed en zo veilig mogelijk werken en het 
gesmeerd laten lopen van het productieproces. Resultaat is uiteraard belangrijk, maar zeker ook een goede 
samenwerking, want in dit werk is iedereen afhankelijk van elkaar. 
 
Hoe ziet je werkdag er uit? 
 
VTM is een bedrijf in ontwikkeling en in deze dynamische omgeving is er veel activiteit en bedrijvigheid. Er 
wordt gewerkt met een strakke planning en het is noodzakelijk dat iedereen die is ingepland, op tijd op de 
werkplek aanwezig is. Het aangeboden fileerwerk moet elke dag worden afgemaakt en dat kan inhouden 
dat je soms langer moet werken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in diverse diensten. 
 
Je functie, wat ga je doen? 
 
Als productiemedewerker bij VTM ga je je bezighouden met het verwerken van kip. Het fileerwerk houdt in 
dat je nauwkeurig, op tempo en langdurig snijwerkzaamheden uitvoert. Het werk vindt staande plaats in 
een gekoelde omgeving (ca. 5C˚) en daarom ben je energiek, lichamelijk fit en heb je uithoudingsvermogen. 
 
Je kunt op verschillende werkstations worden ingepland en je taken en werkzaamheden zijn o.a.: 

 het fileren van borstkappen 

 het uitbenen van dijen 
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 het uitsnijden van filethaasjes 

 het opzetten van borstkappen aan het begin van de fileer lijn 

 het snijden van filetblokjes 

 afwegen, sorteren en inpakken etc. 
 
Wie zoeken wij, wie ben jij en wat kun je? 
 
Onze ideale nieuwe collega heeft bij voorkeur eerder gewerkt in een gekoelde productieomgeving in de 
Food sector. Je hebt ervaring met het beroepsmatig hanteren van het mes in b.v. een slagerij of een 
visverwerkend bedrijf. Als je al ervaring hebt met het fileren van kip of ander pluimvee heb je uiteraard een 
streepje voor!  
 
Heb je geen ervaring, maar je wilt wel graag bij ons komen werken? Ook dan horen we heel graag van je en 
ben je van harte welkom om te solliciteren. Tijdens de inwerkperiode wordt je namelijk  intern opgeleid tot 
fileerder en leer je de nodige mesvaardigheid. De inwerkperiode duurt ongeveer 4 weken. 
 
Je begrijpt en spreekt Nederlands, Engels, Pools of Duits. 
 
Verder ben je 

 positief ingesteld en je draagt bij aan de goede sfeer op de werkvloer en onderling met collega’s 

 gemotiveerd, een aanpakker en je hebt doorzettingsvermogen 

 in je communicatie duidelijk, open en eerlijk 

 gewend te werken in een team en je collegiaal en respectvol te gedragen. Je stapt wanneer nodig 
makkelijk naar je leidinggevende om zaken bespreekbaar te maken waar je in je werk tegenaan loopt. 

 stipt, je komt op tijd, houdt je aan je afspraken precies zoals VTM naar jou toe doet  

 18 jaar of ouder en fulltime beschikbaar 

 opmerkzaam en alert op het naleven van hygiëne- en veiligheidsregels 

 bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer, maar doorgaans wordt vervoer van en naar 
de werklocatie door ons verzorgd 

 woonachtig in de omgeving van Bunschoten (Utrecht), Blokker (Noord Holland), Ommel (Noord-
Brabant), Goor of Dedemsvaart (Overijssel) 
 

Wat biedt VTM jou? 
 
 Een interessante werkomgeving in de food sector, bij een dynamisch en groeiend bedrijf met leuke 

collega's 
 De mogelijkheid om langere tijd bij ons te werken, op basis van tijdelijke aanstellingen, gevolgd door 

een vaste aanstelling bij goed functioneren 
 Een goed salaris volgens de CAO Pluimveeverwerkende Industrie en prima arbeidsvoorwaarden 
 Werken in een open en informele bedrijfscultuur onder veilige en gezonde omstandigheden 
 Opleidingsmogelijkheden: je krijgt de kans je te ontwikkelen, b.v. door het volgen van cursussen VCA, 

HACCP 
 Interne doorgroeimogelijkheden: goed functioneren en ambitie wordt bij ons beloond 
 
Solliciteren 
 
Om te solliciteren kun je via onze website www.vtm-quality.nl het sollicitatieformulier invullen. Geef 
daarbij aan of je solliciteert naar een functie in Bunschoten, Blokker, Ommel, Goor of Dedemsvaart. 

http://www.vtm-quality.nl/

