
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 15 jaar of ouder, per direct 
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 werktijden  
 
Wij werken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.45 uur. ’s Ochtends en ’s middags heb je 
een kwartier pauze en rond 12.30 uur een half uur lunchpauze. Tijdens de pauzes staat er koffie en 
thee voor je klaar! Daarnaast ligt er gratis fruit voor je klaar en kun je tegen een klein prijsje cup of 
soup kopen of snoep/frisdrank uit de automaat halen. 
 
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:  
15 jaar   € 3,64 
16 jaar   € 4,19 
17 jaar   € 4,79 
18 jaar   € 6,07 
19 jaar   € 7,28 
20 jaar   € 9,71 
21 jaar en ouder € 12,15 
 
Het uurloon is inclusief een toeslag voor vakantie-uren en een toeslag voor het vakantiegeld. Dit 
wordt dus direct uitbetaald.  
 
Bonus  
 
5 gewerkte weken 
Ben je 5 weken of langer bij Heutink aan het werk? Dan ontvang je een bonus, namelijk € 50,= bruto 
bovenop je loon!  
 
Per gewerkte week in augustus  
Kom je in de maand augustus 2021 bij ons werken, dan ontvang je € 50,= bruto per volledig gewerkte 
week. Dit geldt dus voor de weeknummers 31, 32, 33, 34 en 35. Een volledige werkweek bestaat uit 
38 uur (van maandag tot en met vrijdag). 
 
Aanmeldbonus 
Je kunt ook nog een aanmeldbonus verdienen als je een vriend of vriendin opgeeft voor het 
vakantiewerk bij Heutink. De enige voorwaarde is dat de persoon die je opgeeft minimaal 2 weken 
komt werken. Het is niet van belang of je zelf wel in dienst bent. 
 
  



Hieronder een paar voorbeelden:  
 
Noor, 17 jaar, 4 weken gewerkt in augustus, samen met een vriendin die ze heeft opgegeven:  
in totaal bijna € 1.000,= bruto verdiend. Omdat ze 4 volle weken gewerkte heeft, ontvangt ze € 200,= 
bruto extra en daarnaast nog eens de aanmeldbonus van € 50,=. 
 
Joep, 18 jaar, 3 weken in augustus gewerkt:  
in totaal ruim € 800,= bruto verdiend en daarnaast nog eens € 150,= bruto extra! 
 
Melle, 16 jaar, 5 weken gewerkt:  
in totaal ruim € 1.000,= bruto verdiend. Per gewerkte week in augustus krijgt hij een bonus van € 
50,= bruto en omdat hij 5 weken gewerkt heeft, krijgt hij nog een extra bonus van € 50,= bruto! Dus 
Melle krijgt nog eens €250,= bruto bonus. 
 
 
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. 

De doos zet je op de lopende band en vervolgt de doos zijn route naar het eindpunt, waar de 
doos dichtgemaakt wordt en klaar gezet wordt om te verzenden.  

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

houden van het magazijn.  
 
  



Extra’s  
 
Kluisje  
 
Je ontvangt een kluissleutel zodat je altijd je persoonlijke en waardevolle spullen kunt opbergen. 
Deze sleutel moet ook weer ingeleverd worden aan het einde van je contract. De sleutel heeft een 
waarde van € 10, raak je de sleutel kwijt of vergeet je deze in te leveren, dan brengen we je deze € 
10,= in rekening.  
 
Het gebruik van dit kluisje is op eigen risico.  
 
Fruit en water  
 
Iedere dag ligt er vers fruit in de kantine. 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.  
 
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 150 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 uiteraard ook samen met een vriend(in) 
opgeven.  
 
Eerste werkdag 
 
Na je aanmelding nemen we telefonisch contact met je op om jouw eerste werkdag te plannen. 
Tijdens deze eerste werkdag loop je een paar uurtjes met een collega uit de logistiek mee om 
ingewerkt te worden. Daarna kun je zelfstandig aan de slag. Denk eraan om dan ook jouw ID-bewijs 
mee te nemen. 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. 
 
  



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.  
 
Mocht je een dienst willen ruilen of vrij willen vragen voor verplichtingen vanuit school, dan kun je 
dit aanvragen via deze app en vervolgens zie je in de app of jouw aanvraag ook goedgekeurd is.  
 
Tijdens jouw eerste werkdag 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   
Mobiel: 06 – 45 11 23 03  
E-mail: vakantiewerk@heutink.nl 


