
ONZE #SWITCHGARANTIES
Wij zetten alles op alles om jou te laten starten met een baan die bij jou past

We maken samen afspraken over jouw persoonlijke ontwikkeling 

We bieden je een jaarcontract en over de andere arbeidsvoorwaarden, gaan we samen in gesprek!

Heb je omstandigheden waardoor je twijfelt? Wij zetten alles op alles om deze baan voor jou 

mogelijk te maken

De persoonlijke begeleiding start vanaf dag 1 door jouw enthousiaste collega’s

INTERESSE?
Reageer door jouw motivatie en CV te mailen naar switchbaan@vangeloven.com

Wij nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met je op

MORA solliciteert bij jou! 

Jij bent namelijk interessant voor ons. Wij hebben grote 

uitdagingen qua personeel op het gebied van productie en 

techniek, maar ook zeker bij HR, technologie en logistiek. Wij 

zijn altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers op 

alle niveaus. Mét én zonder werkervaring, uit de regio 

Maastricht en daarbuiten. 

Daarom bieden wij jou een #switchbaan.

Er zijn veel bedrijven die kampen met een personeelstekort. 

Voorheen hadden wij een vacature waaraan jij moest 

voldoen, maar op deze “oude” manier gaan we jou nooit 

vinden. Daarom gaan we switchen!

Dat betekent dat we gaan starten bij jouw ambities, 

wensen, ervaring en persoonlijkheid. Wij solliciteren 

bij jou en hopen dat ons bijgevoegde CV jouw 

interesse wekt. Reageer jij en nodig je ons uit voor 

een sollicitatiegesprek?

#SWITCHBAAN 
VAN MORA
OPEN SOLLICITATIE - ALLE (OPLEIDINGS)NIVEAUS

Jij bent namelijk heel

interessant voor ons! 

Als je hulp kunt gebruiken bij deze sollicitatie, 
ga naar www.werkcentrum-zuidlimburg.nl



CV VAN MORA 

ARBEIDSVOORWAARDEN
• Een Mora dienstverband

• Een bruto maandsalaris dat start vanaf 

€2600 inclusief ploegentoeslag

• 8% vakantiegeld én een eindejaarsuitkering 

van 3%

• Je werkt vanuit onze locatie in Maastricht

• Een reiskostenvergoeding conform cao

• Korting op je fitnessabonnement

• Korting op je zorgverzekering

• Snacks met korting kopen in onze 

personeelswinkel

BEGELEIDING
Je start met een week onboarding. In deze 

week begeleiden we je bij het maken van de 

e-learnings, zorgen we dat je weet waar je kunt 

parkeren, inklokken, hoe het werkt met onze 

bedrijfskleding en trainen we je “droog” aan de 

lijn. Na deze week leer je verder in de praktijk 

onder begeleiding van een vaste collega; 

jouw buddy.

ONTWIKKELING
We gaan samen aan de slag om je loopbaan

verder invulling te geven. Daarbij kijken we

wat jij nodig hebt en waarin jij je wil

ontwikkelen.

Wil je meer weten? Kijk dan nu voor switchsupport
op www.werkcentrum-zuidlimburg.nl

STUKJE HISTORIE
Marcel Mourmans begint in 1960 met de 

verkoop van kroketten vanuit de slagerij 

van zijn vader. Deze verkoopt hij per 

bakfiets aan de cafetaria’s in de regio. Dit 

is het begin van een enorme groei en het 

ontstaan van het merk Mora.

MORA’S INGREDIENTEN
Werken in de lekkerste snackfabriek van 

Limburg is aanpakken, maar samen met je 

collega’s maken vele handen licht werk. We 

werken voornamelijk in drie ploegen.

ONZE MENSEN
Wij werken met plezier en ondernemerschap 

waarbij veiligheid onze hoogste prioriteit 

heeft. Onze gemeenschappelijke kernwaarden 

verbinding, verbetering en verantwoordelijkheid 

zie je overal terug. 

MORA Mourmans- Raaijmakers

MMM Marcel Mourmans Maastricht

Fregatweg 53

6222 NZ Maastricht

0433- 686262

switchbaan@vangeloven.com

Sinds 1960 

We hopen dat je ons na het lezen van ons CV leuk 
genoeg vindt om samen in gesprek te gaan!


