
Drankmaker
Vacature

40 uren / Schiedam



Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde drankmaker. Je komt te
werken voor Herman Jansen in Schiedam in een team met 3
directe collega drankmakers. Al bijna 250 jaar ontwikkeld en
produceert Herman Jansen gedistilleerde dranken, die de
gehele wereld over gaan. Een familiebedrijf waar inmiddels de
zevende generatie aan het roer staat. Bekende merken die door
Herman Jansen geproduceerd worden zijn o.a. Bobby’s Gin en
Sonnema Berenburg. 
 

Heb jij technische kennis en vind je het een mooie uitdaging om
samen met het productieteam gedistilleerde dranken te
produceren? Heb je daarnaast een no-nonsens mentaliteit en
ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken? Dan is
deze baan wellicht voor jou.

Technische kennis & enthousiasme

Wie zoeken wij?
Vacature Drankmaker



• Je bereidt dranken met de verzamelde en/of gemaakte            
   grondstoffen;
• Je werkt volgens planning en receptuur;
• Je bedient distilleerketels en voert kwaliteitscontroles uit van    
   het distillatieproces ;
• Je voert licht administratief werk uit voor de vastlegging van 
   de gemaakte dranken;
• Je laadt en lost tankauto’s met dranken en grondstoffen.

• Je bent accuraat, kwaliteit staat hoog in jouw vaandel en je  
   kijkt kritisch naar de receptuur en eindproducten;
• Je werkt goed samen in een groot team waarbij communicatie 
   essentieel is;
• Je kan goed overzicht houden en bent stress bestendig;
• Bij voorkeur woon je in de omgeving van Schiedam;
• Je functioneert op minimaal MBO 3 niveau.

Je bent
verantwoordelijk
voor

Dit ga je doen als Drankmaker

Om de productie vlekkeloos uit te voeren:



Werken bij 
een familiebedrijf
dat al sinds 1777

de meest
fantastische

gedistilleerde
dranken van
Nederland

maakt?
Lees verder >



Wat je van ons
kan verwachten?

Werken voor Herman Jansen
Beverages Nederland B.V.

Marktconform salaris

Veel verantwoordelijkheid

Een mooi product om mee te werken
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Mail je cv &
motivatiebrief
naar

Solliciteer eenvoudig

pz@hermanjansen.com

Of toch meer weten? Bel met Ed Verbrugge,
Chef drankmakerij, op +31 61099 5104.


