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Werken bij COROOS

 COROOS Detachering

 COROOS

COROOS Detachering B.V. houdt zich bezig met het werven, selecteren en detacheren 
van werknemers bij COROOS Conserven B.V. verder genoemd COROOS.

COROOS is een Zeeuws familiebedrijf, gespecialiseerd in het verduurzamen van
fruit, groenten en peulvruchten. Van premium- tot huismerk- en basisproducten.

Werken bij COROOS betekent een job bij 
een veelzijdig en innovatief bedrijf. In onze 
fabrieken maken wij gebruik van de meest 
vernieuwende technologieën en effi  ciënte 
technieken. 

In de maanden juni tot en met december 
worden de groente- en fruitoogsten 
verwerkt, zoals de doperwten, wortelen en 
sperziebonen. Tijdens de oogstmaanden 
heeft COROOS op diverse afdelingen 
behoefte aan extra personeel. Er is 
personeel nodig op de productie-, inpak-, 
logistieke- en kwaliteitsafdeling. 
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De werkzaamheden

Wij zoeken medewerkers voor diverse functies

Sorteren
Je sorteert diverse soorten groente en fruit. 
Dit houdt in dat je onder andere takjes of 
steentjes van de lopende band haalt. Op 
deze lopende band worden de groenten of 
het fruit getransporteerd. Aan deze functie 
zijn geen specifi eke eisen verbonden.

Machine bedienen
Je bedient een (deel van een) machine, zoals 
vul- en sluitmachines, sterilisatiemachines 
of etiketteer- of verpakkingsmachines. 
Voor deze functie is ervaring gewenst, 
bijvoorbeeld als operator.

Kwaliteitscontrole
Je controleert de kwaliteit van grondstoff en, 
halff abricaten en eindproducten, aan 
de hand van specifi caties en wettelijke 
regelgeving. Tijdens het productieproces 
voer je verschillende metingen uit. Aan het 
eind van de dag maak je een rapportage 
waarin je de bevindingen noteert.
Voor deze functie is VMBO werk- en 
denkniveau vereist met enige ervaring.

Heftruck rijden
Je rijdt met een lepelheftruck of heftruck 
voorzien van een kistenkantelaar. Je 
laadt en lost  vrachtwagens, bevoorraadt 
productielijnen of rijdt de eindproducten 
naar de juiste plaats in het magazijn. De 
werkzaamheden zijn zowel binnen als 
buiten en je wordt on the job opgeleid.

Vakantiewerk
Als vakantiewerker kan je op alle 
verschillende afdelingen worden ingezet. In 
welke functie is afhankelijk van jouw kennis 
en kunde en de periode dat je beschikbaar 
bent.

Voor alle functies geldt een minimum
leeftijd van 18 jaar.

www.COROOS.nl/vacatures
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Aanmelden
Ga naar de website en meld je aan. Op 
deze manier kom je in aanmerking om via 
COROOS Detachering B.V. aan de slag te 
gaan bij COROOS. Het is niet noodzakelijk 
dat je het gehele seizoen (juni t/m 
december) beschikbaar bent. Ook voor
vakantiewerkers hebben wij plaats. 

Wanneer weet ik meer
Afhankelijk van de weersomstandigheden 
begint de zomerproductie in juni. Vanaf die 
datum kun je gebeld worden om te komen 
werken. De oproep kan je ook kort voor de 
aanvang van de werkzaamheden krijgen.
Als je ingeschreven staat bij COROOS 
Detachering betekent dit niet automatisch 
dat je in de door jou opgegeven periode 
bij COROOS kunt werken. Dit is afhankelijk 
van de personeelsplanning, de aanvoer van 
grondstoff en en de weersomstandigheden.

Eerste werkdag 
Als je bij COROOS gaat werken, 
moet je jezelf legitimeren. Een geldig 
legitimatiebewijs is o.a. een paspoort, 
een identiteitskaart of, wanneer je niet 
de Nederlandse nationaliteit hebt, een 
vreemdelingendocument met daarop 
de aantekening dat je in Nederland mag 
werken zonder tewerkstellingsvergunning. 
Neem dit mee op je eerste werkdag.
Meld je op je eerste werkdag bij de portier. 
Je krijgt dan je toegangsbadge en je 
kastsleutel. Je wordt opgehaald om verdere 
uitleg te krijgen.

Bankpas?
Het salaris wordt gestort op een IBAN-
rekeningnummer. Het is alleen mogelijk om 
je salaris te laten storten op een rekening 
die op jouw naam staat. Op je eerste 
werkdag krijg je o.a. een salarisformulier 
uitgereikt. Dit formulier lever je zo snel 
mogelijk in met daarop het juiste IBAN-
rekeningnummer ingevuld. 

Aanmelden en verdere informatie
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Werktijden
Normaal werk je in een wekelijks wisselende 
2-ploegendienst. Per dienst heb je 2 keer 
een half uur pauze. Het is niet mogelijk 
alleen in de ochtend-, middag- of alleen 
in de nachtdienst te werken. De begin- en 
eindtijden van de ploegendiensten zijn in de 
regel als volgt:

2-ploegendienst Productie
Ochtenddienst  07:00 – 17:00 uur
Middagdienst  17:00 – 03:00 uur

3-ploegendienst Productie
Ochtend   07:00 – 14:30 uur
Middag   14:30 – 22:00 uur
Nacht    22:00 – 07:00 uur

De werktijden van de Inpakafdeling, 
Sterilisatieafdeling en de 
Kwaliteitsafdeling kunnen afwijken van 
bovenstaande werktijden. 

Onze producten zijn beperkt houdbaar, 
daarom is het belangrijk dat de verwerking 
zorgvuldig en snel plaatsvindt. Het komt 
dan ook regelmatig voor dat er in de dag- 
en nachtdienst iets langer moet worden 
gewerkt, zonder dat dit van tevoren 
bekend is. Het is daarom verstandig je 
huisgenoten hierover in te lichten. De 
mogelijkheid bestaat dat, bij meer of 
minder aanvoer van grondstoff en, er wordt 
omgeschakeld van een 2-ploegendienst 
naar een 3-ploegendienst of naar een 
dagdienstrooster. 

Salaris
Operator  vanaf € 12,14 bruto
Kwaliteitscontroleur vanaf € 12,55 bruto
Heftruckchauff eur vanaf € 12,55 bruto

Toeslagen
Werk je alleen in de dagdienst, dan krijg je 
geen ploegentoeslag.
Werk je in een twee of drie ploegenrooster, 
dan ontvang je voor elk gewerkt uur boven 
op je uurloon de volgende toeslagen:
Ochtend  12%
Middag  12%
Nacht   27%
De ploegentoeslag geld niet voor overuren. 
Normaal wordt er dagelijks langer gewerkt 
dan 8 uur. Voor de extra gewerkte uren krijg 
je de volgende toeslag:
Per gewerkt overuur 50%

Voor gewerkte uren in je reguliere rooster 
op zaterdag ontvang je de volgende toeslag:
0:00 tot 18:00u 50%

Zaterdagwerk
In de periode juni tot en met augustus 
is het mogelijk dat er ook op een aantal 
zaterdagen gewerkt moet worden. Je 
wordt hier 2 dagen van tevoren over 
geïnformeerd. Je ontvangt voor de gewerkte 
overuren de volgende vergoedingen:
0:00 tot 12:00u 50%
na 12:00  100%

Reiskostenvergoeding
Je ontvangt voor elke gewerkte dag een 
reiskostenvergoeding:
per km  € 0,19
(Netto, tot maximaal 50km per enkele reis)

Werktijden en vergoedingen



Vakantietoeslag
Over elk gewerkt regulier basisuur bouw je 
8,33% vakantietoeslag op. De opgebouwde 
vakantietoeslag wordt na het einde van 
het dienstverband uitbetaald.

Vakantiedagen
Je bouwt over elk gewerkt regulier basisuur 
vakantierechten op. Op jaarbasis bouw je 
24 vakantiedagen op, dit staat gelijk aan 
192 vakantieuren. Ook bouw je 9,5 ADV 
dagen op. Dit staat gelijk aan 76 ADV uren.

Feestdagen
Algemeen erkende feestdagen, conform 
artikel 27 van de ABU-cao, worden 
doorbetaald als er vanwege die feestdag 
niet gewerkt wordt.

Pensioen
Je bouwt vanaf je 21e jaar pensioen op 
volgens de Plusregeling, 
zie www.stippensioen.nl.

Vakantiegeld, vakantiedagen, en 
pensioen

Tijdens de drukste periode van het jaar kunnen er in principe
geen vakantie- en/of snipperdagen worden opgenomen.
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