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Betreft: Vacature productiemedewerker 
 
Geachte mevrouw / meneer, 
 
Middels deze brief solliciteer ik naar de functie van productiemedewerker bij International Quality 
Packing B.V. Via sociale media vond ik een door een kennis gedeelde link naar uw vacature, waar ik 
direct enthousiast van werd. Het feit dat u zich richt op het verpakken van (biologische) groente en 
fruit beantwoordt geheel aan mijn voorkeur om als productiemedewerker binnen de tak van 
levensmiddelenverpakking werkzaam te zijn.   
 
Ik ben Rosanne Bolink, een 26-jarige productiemedewerker die momenteel werkzaam is bij een 
bedrijf dat audiovisuele apparatuur verpakt. Ik werk daar in een vast team en onder hoge werkdruk. 
Dat laatste heeft alleen maar een positief effect op me, aangezien ik onder druk het beste presteer. 
Omdat ik altijd enthousiast ben en mijn hoofd koel weet te houden, weet ik collega’s vaak te 
motiveren.  
 
Na het afronden van mijn MBO-2 opleiding Voeding & Productie ging ik direct aan de slag bij een 
bedrijf dat bij de Food Innovation Academy was aangesloten. Wegens procesautomatisering werd 
mijn dienstverband na drie jaar beëindigd. Vrijwel direct vond ik mijn huidige baan. Mijn werkgever 
zet mij graag in tijdens zeer drukke werkperiodes. Overuren vormen voor mij geen probleem.  
 
Alhoewel ik in mijn huidige baan word gewaardeerd en telkens te maken krijg met uitdagende 
targets, mis ik het werkzaam zijn binnen de voedingsmiddelenverpakking. Mijn ambitie is om me op 
dit gebied verder te ontwikkelen. Het werken met gezonde, belangrijke producten die ieder mens op 
dagelijkse basis consumeert, geeft mij veel voldoening. Het feit dat u behalve conventionele ook 
biologische groente en fruit verpakt, maakt deze vacature voor mij nog eens extra interessant.  
 
U geeft aan op zoek te zijn naar een ambitieuze productiemedewerker zonder 9 tot 5 mentaliteit. 
Een beschrijving waarin ik mezelf helemaal herken. Het halen van targets is voor mij een uitdaging. 
Net als het maken van overuren ben ik ook het werken in het weekend en het draaien in dag- en 
nachtdiensten gewend. In een persoonlijk gesprek licht ik mijn sollicitatie graag aan u toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rosanne Bolink 


