
               

 

Roelofs Food Centre is een vleesverwerkend familiebedrijf dat al bijna 120 jaar bestaat. Wij leveren 
o.a. vers vlees, vleeswaren, kaas, wild en gevogelte aan horecabedrijven. Daarnaast hebben we een 

slagerij in Cuijk en Venray. 
 

Om ons team te versterken zoeken wij per direct een 
 

WINKELSLAGER 
 

 38-40 uur per week 
 Diversiteit aan werkzaamheden voor beide winkels (standplaats Cuijk) en ondersteuning van 

productie horeca 
 
 

PRODUCTIEMEDEWERKER 
 24-32 uur per week 
 Orderpicken, inpak en productiewerkzaamheden 

 

VERKOOPSTER WINKEL CUIJK  

 24-32 uur per week 
 Klanten helpen, producten klaarmaken en verpakken 

 

Bent u geïnteresseerd? 

Stuur uw CV met motivatie naar: 
Roelofs Food Centre 
T.a.v. Angelique van der Heide 
angeliquevdheide@roelofsfoodcentre.nl 
De Hork 5    
5431 NS  Cuijk 
Telefoon 0485 - 361207 
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