
 

 

 

 

 

 

 

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 diverse verkooppunten en via twee eigen ijssalons in Nijmegen en Ottersum (Noord Limburg). Voor onze 

ijsfabriek in Ottersum zoeken wij per direct een 

Productiemedewerker 
Full- time / part- time 

 
 De taken binnen deze functie: 

• Het dagelijks vers bereiden van het heerlijke Heldro schepijs voor de salon 

• Het dagelijks bereiden van producten voor onze verkooppunten  

• Het uitvoeren van diverse schoonmaak werkzaamheden binnen en buiten het bedrijf 

• Het mede coördineren van het productieproces 

• Controleren van bestellingen zodat de voorraad optimaal blijft 

• Je controleert en bewaakt de werking van machines en schakelt waar nodig externe partijen in 
 
Functie eisen: 

• Je bent flexibel beschikbaar en bent bereid in de weekenden te werken. 

• Je bent bereid om in de top weken veel uren te werken 

• Je hebt enkele jaren ervaring in een (productie)team.   

• Je bent klantgericht, initiatiefrijk, flexibel in denken en doen, energiek en je kunt goed samenwerken 
binnen een gezellig team. 

• Je kunt super hygiënisch werken. 

• Je kunt fysiek zwaar werk goed aan 
 
Wat verwachten we van jou: 

• Je streeft samen met jouw collega’s naar het leveren van de beste continue kwaliteit van het product  

• Je hebt een positieve instelling 

• Je weet te presteren bij drukte en de kalmte te bewaren 

• Je houd er van om in overleg taken te verdelen  

• Je kunt op verschillende niveaus met je collega’s communiceren 

• Je kunt collega’s motiveren en kunt goed werken in een team 
 

Wat bieden wij: 

We bieden een fulltime functie (gemiddeld 40 uur per week), maar ook invulling door 2 part- timers behoort tot de 

mogelijkheden. Er zijn korte communicatielijnen en er is een grote onderlinge betrokkenheid. Je ontvangt een 

marktconform salaris afhankelijk van ervaring. De werkzaamheden vinden grotendeels plaats van maart t/m 

september. In november en december ligt de druk hoog rondom productie voor de feestdagen. Januari en februari 

is Heldro beperkter geopend. Jouw werktijden kunnen daardoor variëren van 20 uur per week in het laagseizoen 

tot 50+ uren in het hoogseizoen. Je werktijden kunnen alle dagen van de week plaatsvinden tussen 6:00 en 21:00 

uur in verschillende diensten, alles in overleg met je collega’s op de afdeling. Kortom ze bewegen mee met het 

seizoen en de openingstijden van de Heldro salon.  

Natuurlijk mag je met regelmaat een ijsje eten en ontvang je daarnaast 30% personeelskorting op het verpakte ijs.  

Meer informatie over Heldro ijs kun je vinden op onze website: www.heldro.nl. Ook vind je daar een promo film 

zodat je een indruk krijgt van de werkzaamheden en de werkomgeving. Heb je vragen over de functie, dan kun je 

mailen naar Jolien Verbeeten: jolien@heldro.nl.  

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

