
Vakantiewerk bij Heutink  
 
Lijkt het jou leuk om bij ons aan de slag te gaan en samen met collega’s, vrienden en klasgenoten 
orders samen te stellen, in te pakken en te controleren? Ben jij 16 jaar of ouder, minimaal 3 weken 
beschikbaar, iemand die de handen uit de mouwen wil steken en wil je in korte tijd veel geld 
verdienen? Dan is dit vakantiewerk echt iets voor jou!  
 
Maar wat ga je nou precies bij ons doen, wat zijn je werktijden en wat ga je verdienen? Hieronder 
lees je alle informatie over het vakantiewerk. Mocht je na het lezen van deze informatie toch nog 
vragen hebben, dan mag je ons altijd bellen of appen. Je kunt je vragen ook stellen tijdens de 
speeddate. 
 
We gaan verhuizen naar ons nieuwe pand in Nijverdal!  
 
Dit voorjaar gaan wij verhuizen naar ons nieuwe pand in Nijverdal. Wil jij werken in een 
splinternieuwe logistieke omgeving? Lees dan gauw verder! 
 
Je werktijden  
 
Wij werken in de zomer in een twee ploegendienst. Deze zomer werken we in week 23 (vanaf 
dinsdag 7 juni 2022) t/m week 29 (tot en met vrijdag 22 juli 2022) in ploegen. Je werkt de ene week 
in de vroege ploeg, een week later werk je dan in de late ploeg, en zo gaat dat ritme door.  
 
De werktijden van de ploegen zijn als volgt:  
 
Vroege ploeg:     06.00 – 14.00 uur  
Late ploeg (maandag-donderdag):  14.15 – 22.15 uur  
Late ploeg (vrijdag):    14.15 – 21.00 uur  
 
Tijdens de pauzes staat er koffie en thee voor je klaar!  
 
Hoe fijn is het om vroeg te werken en dan ’s middags in het zonnetje aan het zwembad te liggen?  
 
Of ’s avonds een feestje te hebben en de dag erna lekker uit te kunnen slapen en pas om 14.15 uur te 
hoeven beginnen.  
 
Je kunt je eventueel optioneel opgeven voor de weken 30 t/m 34, maar we plannen pas op het 
laatste moment deze weken, dit ligt aan onze orderstroom.  
 
Je salaris  
 
Je ontvangt je salaris altijd rond de 6de van de daaropvolgende maand. Dit salaris wordt berekend 
over je gewerkte uren. De gewerkte uren worden geregistreerd in ons kloksysteem.  
 
De uurlonen bij Heutink zijn als volgt:  
16 jaar   € 8,00 
17 jaar   € 9,00 
18 jaar   € 10,00 
19 jaar   € 11,00 
20 jaar   € 12,00 
21 jaar en ouder € 13,00 
 



Het uurloon is inclusief een toeslag voor vakantie-uren en een toeslag voor het vakantiegeld. Dit 
wordt dus direct uitbetaald.  
 
Hieronder een paar voorbeelden:  
 
Melle, 16 jaar, 5 weken gewerkt: in totaal bijna € 1.500,= bruto verdiend.  
 
Noor, 17 jaar, 4 weken gewerkt: in totaal € 1.300,= bruto verdiend.  
 
Joep, 18 jaar, 3 weken gewerkt: in totaal ruim € 1.000,= bruto verdiend.  
 
 
Je werkzaamheden  
 
Aan het einde van het schooljaar bestellen veel scholen hun schoolspullen voor het nieuwe 
schooljaar bij Heutink. Jij gaat ons helpen bij het tijdig versturen van deze jaarbestellingen, zodat de 
leerkrachten met een goed gevoel vakantie kunnen vieren en het nieuwe schooljaar zorgeloos 
kunnen starten in hun nieuwe klas.  
 
Aan welke werkzaamheden moet je denken?  
 

- Orders picken: het bij elkaar zoeken van de order in de logistiek. Met behulp van een karretje 
en een handscanner loop je jouw rondje door het magazijn. De handscanner geeft aan naar 
welke locatie je moet en welk artikel je moet picken. Als de order klaar is, zet je deze klaar bij 
de inpaktafels.  

 
- Eventueel controleren van orders: de bij elkaar gezochte order moet vervolgens 

gecontroleerd worden. Je staat bij de inpaktafel en je checkt via de computer en scanner of 
de order juist is. Nauwkeurigheid is belangrijk, het liefst versturen we alle orders natuurlijk 
zonder fouten. 

 
- Inpakwerkzaamheden: naast het controleren wordt de order ook ingepakt aan de inpaktafel.  

 
- Overige magazijnwerkzaamheden: het sealen, aanvullen van vakken, schoonmaken/netjes 

houden van het magazijn.  
 
Extra’s  
 
Busvervoer 
 
Woon je in Almelo of Rijssen? Dan kun je gratis instappen in de bus die bij verschillende 
opstapplekken in Almelo en bij het station in Rijssen vertrekt en je naar ons nieuwe pand in Nijverdal 
brengt. Aan het einde van jouw dienst staat de bus weer klaar om je weer terug te brengen. 
 
Wil je hiervan gebruik maken, dan kun je dat aangeven tijdens de inwerkdag en dan ontvang je meer 
informatie over de opstapplekken en bijbehorende vertrektijden. 
  



Kluisje  
 
Je kunt gebruik maken van een kluisje zodat je altijd je persoonlijke en waardevolle spullen veilig 
kunt opbergen. Het gebruik van dit kluisje is op eigen risico.  
 
Fruit en water  
 
Iedere dag ligt er vers fruit in het bedrijfsrestaurant. Daarnaast staan er verspreid in de logistiek 
watertanks om water te tappen tijdens het werken.  
 
Je kleding 
 
We hebben geen werkkleding. Uiteraard is het wel belangrijk dat je jezelf realiseert dat je in de 
logistiek werkt en niet je beste kleding aan moet hebben tijdens het werk.  
 
Wel krijg je werkschoenen van ons. In de logistiek is het namelijk verplicht om schoenen met een 
stalen neus te dragen. Je krijgt hiervoor een bon om zelf gratis werkschoenen te gaan passen en op 
te halen bij Van Buuren in Rijssen of Almelo. Je kunt kiezen uit een hoog of een laag model.  
 
Kleine tip: haal deze ruim voor de tijd op om ze alvast in te lopen! In ieder geval voor de inwerkdag, 
want dan heb je deze natuurlijk ook al nodig.  
 
Als je minimaal 5 dagen hebt gewerkt, dan zijn de werkschoenen van jou. Anders dien je € 20,= te 
betalen voor de schoenen.  
 
Je collega’s  
 
In de zomer zoeken wij veel ‘extra’ medewerkers om ons te helpen. Tijdens een dienst zijn er 
ongeveer 200 mensen aan het werk, dus er werken heel veel leeftijdsgenoten tegelijkertijd met jou. 
De kans is dus groot dat je wel mensen kent. Je kunt je ook samen met een vriend(in) opgeven. Wij 
proberen dan dezelfde werktijden te hanteren voor jullie.  
 
Speeddate en inwerkdag  
 
Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een speeddate. Tijdens de speeddate leren we jou 
kennen, leer jij ons kennen en bekijken we of we een passende functie in ons team voor jou hebben. 
 
Vervolgens word je uitgenodigd voor een inwerkdag. Dit zal een dagdeel (ochtend, middag of avond) 
zijn, voorafgaand aan het vakantiewerk in de zomer. Tijdens deze dag loop je mee met een collega uit 
de logistiek die je alles laat zien en doen en aan het einde van de inwerkdag evalueren jullie samen 
de dag.  
 
Sluiten we de inwerkdag positief af, dan kun je tijdens het vakantiewerk zelfstandig aan de slag! 
 
Urenregistratie en app  
 
Jouw uren registreren we middels een kloksysteem. Iedere werkdag klok je in en uit en worden jouw 
uren geregistreerd. Aan het begin van iedere maand worden jouw geregistreerde werktijden 
uitbetaald.  
 
Via een app van ons kloksysteem kun jij jouw planning zien: welke dagen ben je ingepland, op welke 
werkzaamheden/taken en hoeveel uren heb je daadwerkelijk gewerkt.  



 
Tijdens de inwerkdag voeren we jouw gegevens in en geven we je meer informatie over dit systeem 
en deze app.  
 
We hopen je te ontmoeten deze zomer!  
 
Groetjes,  
 
Team Heutink  
 
Meer informatie of vragen?  
 
Telefoon: 0548 - 53 67 34 
E-mail: vakantiewerk@heutink.nl 


