
 

 

 

 

 

Heldro ijs is het lekkerste ijs van heel Nederland en misschien wel van de wereld. Dat is wat we vaak 

van onze gasten horen! Lokaal staan we bekend om onze unieke smaak: het witte goud.  

Werken voor Heldro is werken voor een bedrijf waar gastvriendelijkheid en vakmanschap voorop 

staan! Bij ons wordt alles nog met de hand gemaakt. We groeien en zijn volop in beweging. Heldro ijs 

wordt nu nog lokaal verkocht via een aantal supermarkten en via twee eigen ijssalons in Nijmegen en 

Ottersum (Noord Limburg). Voor onze fabriek in Ottersum zoeken wij een enthousiaste 

Productiemedewerker (bijbaan) 

Bijzonder geschikt voor scholieren met een tussenjaar 

Je werkt samen met andere medewerkers van de fabriek op de locatie in Ottersum. Je 

werkzaamheden bestaan uit produceren van staven en liters in Heldro wit en smaken. Ook het mee 

helpen me het produceren van stuks producten zoals wafels en choco ijsjes behoort tot je 

werkzaamheden. Naast de productie zijn ook diverse schoonmaakwerkzaamheden van belang in 

deze functie. Denk hierbij aan het schoonmaken en desinfecteren van machines, materialen, vloer, 

ruiten, werkruimtes.  
Werkzaamheden: 

• Produceren van staven en liters 

• Snijden, maken en inpakken van wafels, bigs en choco’s  

• Overige voorkomende productiewerkzaamheden 

• Schoonmaakwerkzaamheden binnen en buiten het bedrijf 
 
Functie eisen:  

• Je bent ruim beschikbaar in de zomervakantie en hebt maximaal 3 weken vakantie gepland. 

• Je bent initiatiefrijk, sociaal aangelegd, flexibel, energiek en je kunt goed samenwerken binnen 
een gezellig team. 

• Je kunt super hygiënisch werken. 
 
Wat verwachten we van jou: 

• Een positieve instelling 

• Je weet van aanpakken 

• Bent leergierig 

• Bereid om flexibel te werken n.a.v. de weersomstandigheden 
 

Wat bieden wij 

Wij bieden jou per begin maart een flexibele bijbaan aan. Je wordt ingepland op basis van jouw 

beschikbaarheid. Ook bieden wij je een gezellig team met leuke collega’s. De werkzaamheden vinden 

grotendeels plaats van maart t/m september. Van oktober t/m februari zijn we beperkter geopend. Je 

werktijden wisselen dus wekelijks en in de zomer werk je logischerwijs meer uren dan in de winter. 

Beloning vindt plaats conform het arbeidsvoorwaardenreglement van Heldro ijs.  

Meer informatie over Heldro ijs kun je vinden op onze website: www.heldro.nl. Heb je vragen over de 

functie, dan kun je mailen of bellen met Jolien Verbeeten: jolien@heldro.nl / +31 478 531459. Ben je 

geïnteresseerd dan ontvangen wij graag je sollicitatie via het formulier op de website.  

http://www.heldro.nl/
mailto:jolien@heldro.nl

