Interessante bijbaan met betaalde opleiding
voor studenten diergeneeskunde met een
afgeronde bacheloropleiding.
Wat houdt het werk in?
Voor de uitbreiding van de flexibele capaciteit is Kiwa CMR op korte termijn op zoek
naar studenten voor inzet bij keurings- en controlewerkzaamheden in de vee- en
vleessector. Je wordt ingezet bij BV KDS (www.bvkds.nl ), die in opdracht van de
NVWA keuringswerkzaamheden in slachterijen door het hele land uitvoert. Na het
volgen van een fulltime, 6 weken durende, betaalde opleiding tot Officiële Assistent,
kun je parttime of fulltime ingezet worden om keuringswerkzaamheden te verrichten
(ook tijdens vakanties en op zaterdagen).
Wie zoeken wij?
Studenten diergeneeskunde met een afgeronde bacheloropleiding, die op korte
termijn beschikbaar en op zoek zijn naar een interessante, goed betaalde bijbaan. Je
geeft per kwartaal vooraf aan wanneer je beschikbaar bent. Je bent gedurende
minimaal 6 maanden beschikbaar om flexibel ingezet te worden.
Wat bieden wij?
 Een betaalde opleiding tot Officiële Assistent.
 Het uurtarief dat je tijdens en na de opleiding verdient bedraagt € 15,- bruto (inclusief
vakantietoeslag- en dagen, exclusief onregelmatigheidstoeslagen).
 Bij goed functioneren en een gemiddelde inzet na de opleiding van 1 keer per week
ontvang je na 6 maanden een aanvullende toeslag van maximaal € 500,-.
 De reiskosten die je moet maken om op één van de slachterijen te komen, zullen wij
in overleg volledig voor je vergoeden.
Ben jij geïnteresseerd?
En ben je fulltime beschikbaar voor de opleiding in de periode van 27 augustus t/m
14 september én 8 oktober t/m 26 oktober.
Solliciteer dan snel! Reageren kan via het sollicitatieformulier op onze website:
https://kiwacmr.nl/sollicitatieformulier/
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Janneke van Nieuwenhoven van
de afdeling P&O bel (tel. 088-998 4377) of mail naar: jvnieuwenhoven@kiwacmr.nl

Kiwa CMR bestaat uit meerdere bedrijfseenheden die zich toeleggen op
controle, inspectie, monstername, classificatie, certificering,
kwaliteitsregelingen en automatisering. Daarnaast wordt het
management en de ondersteuning van KDS verzorgd door Kiwa CMR.

Volg ons op: www.facebook.com/kiwacmr

linkedin.com/company/comore

