Wist je dat miljarden eenmalig-gebruik wegwerpverpakkingen elk jaar het milieu vervuilen? Ben jij klaar om je
handen schoon te maken en je aan te sluiten bij het Ozarka-team om ons te helpen het milieu te redden!
Wanneer onze herbruikbare verpakkingen bij ons terugkomen moeten ze worden gewassen, gedroogd,
gepolijst, geteld en gestapeld, klaar om opnieuw te worden gebruikt. Als medewerker afwas en ondersteuning
voorraadbeheer ben je verantwoordelijk voor de accurate ontvangst van de herbruikbare verpakkingen die
terugkomen van de klanten. Daarnaast zorg je als medewerker afwas en ondersteuning voorraadbeheer dat
deze herbruikbare verpakkingen via de professionele afwasfaciliteiten in perfecte staat zijn zodat deze terug
kunnen naar de klant. In verband met je taken en verantwoordelijkheden is het voor jou ook geen probleem om
lichte fysieke werkzaamheden uit te voeren.
Voel jij je thuis in een van de meest inspirerende startups van Nederland? Een organisatie waar je het verschil
kan maken voor het milieu? Een organisatie met waar je gevoel van verantwoordelijkheid en het gezamenlijk
willen werken aan een missie wordt gedeeld?
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en hopen dat je zo snel mogelijk aan boord komt!
Voor onze “Sparkle Jar” in Oostzaan zoeken wij een:

Medewerker afwas & ondersteuning voorraadbeheer
Parttime - uren in overleg

Ons bedrijf
Ozarka gaat het afval probleem te lijf met drie geïntegreerde oplossingen: DeliverZero afhalen en bezorgen,
ARK herbruikbare verpakkingen voor maaltijden, en “Reusables as a Service” organisatie. Dit betekent dat we
wegwerpverpakkingen voor voedsel, die het milieu vervuilen, vervangen door herbruikbare verpakkingen, die
de hoeveelheid afval die jaarlijks gecreëerd wordt drastisch verminderen.
Verantwoordelijkheden:
Naast de bovengenoemde verantwoordelijkheden draag je zorg:
 De registratie van de retourontvangsten;
 Het verwijderen van etensresten en plaatsen in rekken;
 Het afwassen van vuile herbruikbare verpakkingen met behulp van professionele spoelmachine;
 Het schoonhouden van de werkomgeving w.o. vloeren en apparatuur
En natuurlijk leef je voorschriften op het gebeid van veiligheid, Arbo en HACCP na.
Aangezien onze eigenaren Amerikaans zijn, spreek je ook een beetje Engels 
Profiel
 VMBO werk- en denkniveau
 Basis kennis Engels; woord en geschrift
 Punctueel en betrouwbaar
Wat hebben wij te bieden?
Ozarka biedt een salaris met doorgroeimogelijkheden passend bij de functie. Daarnaast bieden we je een open
en ondersteunende omgeving, geleid door ervaren management met duidelijke verwachting. Maar ook een
gevoel van trots en voldoening dat je een onderdeel vormt van een van de meest inspirerende startups van
Nederland!
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel stuur dan je motivatie en CV via de website:
Werken bij Ozarka
Bedrijfsinformatie:
Meer informatie is te vinden op: Milieuvriendelijke maaltijd verpakkingen | Ozarka.nl
Acquisitie n.a.v deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

